
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

 
 V Karlových Varech dne 22. 10. 2020

Č. j.: KK/4691/ZZ/20                                 
Vyřizuje: Mgr. Benešová G. / 571

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad“), jako věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) 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 po novele“) vydává

I. 
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ 

ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
vydaného k záměru „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“ pod č. j. 3963/ZZ/13 

dne 22. 11. 2013, a to dle § 9a odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o 5 let, 
přičemž níže v závazném stanovisku k ověření souladu jsou uvedeny povinné údaje o záměru;

II. 
Závazné stanovisko k ověření souladu k záměru „Logistický areál

Karlovy Vary – Hory II“ takto:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ SOULADU

obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného krajským 
úřadem pod č. j. 3963/ZZ/13 dne 22. 11. 2013 (dále jen „stanovisko č. j. 3963/ZZ/13 dne 22. 
11. 2013“) dle § 10 odst. 1 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 účinném do 31. 3. 2015 (dále jen „zákon před novelou“) s požadavky právních 
předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 
13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí (dále jen „směrnice EIA“) podle článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona 

č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon před novelou (dále jen „závazné stanovisko“) a v souladu 
s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“)

Povinné údaje
Název záměru: „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“
Charakter záměru:
Předmětem záměru je výstavba logistického areálu, areálu smíšené výstavby prodejních 
a kancelářských budov a 7 stavebních parcel pro max. 7 rodinných domů, včetně parkovišť 
a obslužných komunikací. Logistický areál má smíšenou funkci skladovací a obchodní.
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Kapacita (rozsah) záměru:
Celková výměra areálu         118 777 m2 
- zastavěné plochy           31 311 m2 
- zpevněné plochy           32 837 m2

- nezpevněné plochy – zeleň           54 629 m2

Retenční nádrže                      450 + 760 m3 (celkem 1210 m2)
Parcely pro rodinné domy       503 + 661 + 662 + 705 + 486 + 584 + 477 m2 (celkem 4078 m2)
Navržená parkovací stání           324 míst a 4 manipulační plata pro těžké nákladní automobily, 

          včetně 24 nakládacích stání

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu před novelou:  
- bod 10.6 kategorie II. – Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, 
o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Umístění záměru:
kraj: Karlovarský
obec: Hory
k. ú.: Hory u Jenišova
Obchodní firma oznamovatele: Lettenmayer & Partner, s. r. o.
IČO oznamovatele: 49685775
Sídlo oznamovatele: Zámecká 2, 250 90 Jirny
Příslušný úřad, který stanovisko vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního 

            prostředí a zemědělství 
Datum vydání stanoviska: 22.11.2013 
Číslo jednací stanoviska: 3963/ZZ/13

K ověření souladu obsahu stanoviska č. j. 3963/ZZ/13 ze dne 22. 11. 2013
k záměru „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“

krajský úřad vydává

S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O

s následujícími podmínkami pro navazující řízení:

Podmínky pro období přípravy stavby:
1. Plášť a okna staveb logistického areálu budou navržena s takovou neprůzvučností, 

aby činnosti uvnitř hal nepůsobily ve vnějším prostoru hlukové zatížení. 
2. V dalších fázích přípravy záměru je nutné upřesnit umístění, šířku, výšku a materiál 

protihlukových stěn u obytných domů č. p. 109, 108, 107 a 104 v Jenišově, a to na základě 
aktualizace akustického modelu hluku z vyvolané dopravy po ulici Daimlerově. Kromě 
fasády orientované ke komunikaci budou referenční body výpočtu umístěny také 
na bočních fasádách domů ve výškách 1.NP a 2.NP. Návrh protihlukových stěn musí 
respektovat nutnost ochrany obytného podkroví u všech těchto domů. Podle aktuálně 
předložené akustické studie se předpokládá umístění stěn v úrovni plotů mezi chodníkem 
a pozemky, o šířce větší nebo odpovídající hraně domu. Výška stěn se pro ochranu 
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podkroví předpokládá 3,2 m; s materiálem o vzduchové neprůzvučností DLR = 18 dB 
(kategorie B2). Doporučené jsou nejlépe dřevěné stěny (např. BECK, DSH) nebo jiné. 

3. Na ochranu před hlukem budou před domy č. p. 109, 108, 107 a 104 v Jenišově zřízeny 
protihlukové stěny. Umístění, velikost a materiál stěn bude odpovídat návrhu podle 
akustického modelu. K zajištění ochrany před hlukem mohou být uplatněna i jiná vhodná 
opatření, pokud povedou ke snížení hluku do úrovně hlukových limitů a jejich účinek bude 
ověřený hlukovým modelem.

4. V dalších fázích přípravy záměru bude upřesněno umístění a technologie stacionárních 
zdrojů hluku na střechách navrhovaných staveb (typ, výrobce, akustický výkon) a budou 
stanovena dílčí protihluková opatření (protihlukové zástěny, zakrytí, výběr méně hlučné 
technologie). Zadání stacionárních zdrojů bude prověřeno akustickým modelem vůči 
referenčním bodům venkovního chráněného prostoru v lokalitě Pod Rohem a u nejbližších 
chráněných staveb v obci Hory. Akustická studie prokáže dodržení základních hlukových 
limitů pro stacionární zdroje ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (v denní době 
LAeq,8= 50 dB, v noční době LAeq,1= 40 dB). Dojde-li do doby realizace záměru 
k případným změnám předpisů, hlukové limity budou adekvátně upraveny. 

5. V dalším stupni projektové přípravy pro stavební řízení bude zpracován projekt organizace 
výstavby, který upraví organizaci stavebních činností uvnitř staveniště, souběh a dobu 
působení akustických zdrojů, definuje trasy staveništní dopravy a definuje optimální 
akustická opatření tak, aby byly dodrženy hlukové limity vůči nejbližším akusticky 
chráněným objektům (aktuálně ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 

6. Projekt organizace výstavby upraví organizaci stavebních činností uvnitř staveniště 
za účelem omezení prašnosti a emisí do ovzduší.  

7. Výstavba bude řešena s ohledem na blízkost akusticky chráněného venkovního prostoru 
staveb určených k bydlení. Hlučné stavební činnosti budou probíhat pouze v denní době 
tak, aby byly vůči tomuto prostoru dodrženy limitní hladiny akustického tlaku ve smyslu 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. pro jednotlivé časové intervaly.

8. Návrh řešení systému dešťové kanalizace bude doplněn předčisticím prvkem 
(odlučovačem ropných látek nebo může být doplněn samostatnou havarijní jímkou apod.). 
Systém dešťové kanalizace bude umožňovat zachycení havarijního úniku látek škodlivých 
vodám přibližně v objemu nádrže těžkého nákladního automobilu. 

9. V projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení bude definován 
způsob odvodnění areálu v období výstavby v závislosti na jejím postupu tak, aby nedošlo 
k odtékání dešťových vod a vod z podchycených meliorací směrem k objektům Makra 
a Globusu. V průběhu provádění zakládání stavby a před následnými stavebními pracemi 
budou vystavěny retenční nádrže. Vyústění srážkových vod bude směrem k propustku DN 
1200 pod silnicí R6 v povodí bezejmenného přítoku Chodovského potoka. 

10. Záměr je podmíněný výstavbou suchého poldru o kapacitě min. 5 000 m3 

a s předpokládaným průběžným redukovaným odtokem 15 l/s v rámci vyústění strouhy 
odvodnění do bezejmenného přítoku Chodovského potoka. Záměr bude respektovat 
podmínky, které vyplynou z řešení stavby suchého poldru. 

11. Kapacita systému odvodnění včetně kapacity retenčních nádrží bude odpovídat aktuálnímu 
rozsahu odvodňovaných zpevněných a zastavěných ploch.

12. Při přípravě záměru budou respektovány požadavky správce dotčeného vodního toku.
13. V rámci územního řízení budou splněny podmínky provozovatele veřejného vodovodu 

k napojení předkládaného záměru. 
14. Odvádění odpadních vod splaškových bude řešeno prostřednictvím nové kanalizace 

pro veřejnou potřebu. 
15. Záměr je podmíněný výstavbou stoky kanalizace pro veřejnou potřebu v duchu platného 

územního plánu sídelního útvaru Hory. Záměr bude respektovat podmínky, které vyplynou 
z řešení této kanalizace a z jejího provozního řádu.
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16. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude obsahovat inženýrskogeologický 
průzkum. Kromě způsobů zakládání objektů budou na základě jeho výsledků stanovena 
technická opatření na zabezpečení svahů v severním okraji území. Technické zabezpečení 
svahů bude provedeno takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost izolačních výsadeb 
stromového a keřového patra v pásu o šíři 15 m. 

17. Inženýrskogeologické posouzení ve fázi stavebního povolení ověří možnosti zakládání 
staveb na poddolovaném území. 

18. V rámci projektové dokumentace k územnímu řízení bude doložené hydrogeologické 
posouzení, které ověří nebo vyloučí možnosti zasakování podzemních vod a ověří 
potenciální množství vod z podchycených meliorací pro dimenzování systému odvodnění 
s ohledem na předpokládané terénní úpravy a kapacitu retenčních nádrží.

19. V navazujícím stupni přípravy bude zpracovaný projekt vegetačních úprav, a to zejména 
s ohledem na tvorbu izolační zeleně ve svahu při jižní hranici areálu. Budou zajištěny 
výsadby stromového i keřového patra, listnatých i jehličnatých stromů, s využitím druhů 
odpovídajících potenciální přirozené vegetaci (biková nebo jedlová doubrava) a druhů 
s izolačními schopnostmi i mimo vegetační období. K výsadbám budou přednostně použity 
předpěstované dřeviny perspektivního stáří z důvodů nutnosti zkrácení doby, kdy zeleň 
začne plnit izolační funkce. 

20. Bude proveden biologický průzkum lokality, který ověří možnosti výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů. Pokud bude ověřen jejich výskyt, bude požádáno udělení 
výjimky ve smyslu § 50, resp. § 56 zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny).  

21. Stavební pozemky se nacházejí v území s potenciálním výskytem archeologických nálezů, 
v rámci přípravy navazující projektové dokumentace je nezbytné postupovat podle 
§ 22 zákona č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči) a oznámit stavební záměr 
archeologickému ústavu k možnostem provedení záchranného archeologického průzkumu.  

22. V rámci územního řízení je nutné doložit dopravní studii ověřující kapacitu sítě veřejných 
komunikací v rozsahu potenciálního ovlivnění, tj. od profilu napojení na komunikaci 
II/606 (I/6I) po kruhový objezd v obci Jenišov.

23. V územním řízení bude prověřen bezpečný výjezd vozidel z pozemků rodinných domů 
č. p. 104, 107, 108 a 109 v Jenišově.

24. V navazujícím řízení bude ověřen návrh realizace kruhového objezdu „v slze“ poblíž 
severní hranice plánovaného záměru (viz např. obrázek č. 5 na str. 61 dokumentace).

Podmínky pro období výstavby:
25. Během výstavby se bude postupovat podle schváleného projektu organizace výstavby, 

který na základě konkrétního postupu stavebních činností upřesní a stanoví opatření 
na ochranu ovzduší, na ochranu před hlukem, na ochranu horninového prostředí, 
na ochranu vod a zajistí optimální způsoby nakládání s odpady.

26. Stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrnému 
šíření hluku, k emisím znečišťujících látek do ovzduší a unikání pohonných hmot, maziv 
a jiných provozních kapalin do horninového prostředí.  

27. Stavebník provádějící stavební práce zajistí čištění kol a podvozků dopravních 
a stavebních strojů v rámci staveniště před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci 
a pravidelné čištění komunikací dotčených staveništní dopravou. Podmínky upravující 
pravidelné čištění mechanizace a komunikací budou obsaženy v provozním řádu 
staveniště.  

28. Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. 
Při znečištění komunikací staveništní dopravou je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona 
č. 361/2000 Sb. (o pozemních komunikacích) znečištění bezodkladně odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu.

29. Pokud dojde k mezideponiím zemin, budou omezeny na nezbytně nutnou dobu.
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30. Při stavebních a zemních pracích je třeba vhodnými technickými a organizačními 
opatřeními (např. skrápěním) minimalizovat sekundární prašnost.

31. Za větrného a suchého počasí budou úložiště sypkých materiálů zajištěna proti odnášení 
prachu větrem, nezpevněné plochy a části staveniště, které by mohly emitovat prach, 
budou skrápěny vodou a budou omezeny činnosti, které by vedly k emisím prachu. 

32. Nákladní prostor vozidel převážejících sypké materiály a materiály potenciálně emitující 
prach bude zakrytý plachtou. 

33. V úvodních fázích výstavby bude vybudovaný systém odvodnění staveniště, který zajistí 
odvádění vod z meliorací a dešťových vod do retenčních nádrží, do propustku pod 
komunikací R6 a dále do suchého poldru o objemu 5000 m3. Vody budou drenážemi 
svedeny do retenčních nádrží, které musí být vybudovány v předstihu (před samotnou 
stavbou záměru). Z retenčních nádrží bude voda přečerpávána a vypouštěna stejně jako za 
budoucího provozu do propustku pod komunikací R6 a dále do suchého poldru o objemu 
5000 m3, který je související samostatnou investicí.

34. Staveniště musí být během intenzivních dešťů zajištěno proti splachování nečistot 
do systému odvodnění a proti znečišťování navazujících komunikací. 

35. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

36. Sociální zázemí pracovníků stavby bude řešeno dodavatelem stavby, např. mobilními 
toaletami.

37. Servis a opravy vozidel a stavební mechanizace bude probíhat v externím zařízení mimo 
staveniště.  

38. Použité mechanismy budou vybaveny prostředky k zachycení případných úkapů 
a nestandardních úniků ropných látek a provozních kapalin do terénu.

39. V případě úniku nebezpečných látek do horninového prostředí budou neprodleně 
provedena nápravná opatření s cílem odstranění kontaminace a zamezení jejího šíření 
do životního prostředí.  

40. Před započetím stavby bude provedena skrývka ornice. Ornice, popř. hlouběji uložené 
zúrodnitelné vrstvy, budou odděleně deponovány na pozemku oznamovatele a zemina 
bude zpětně využita na ozelenění areálu.  

41. Při provádění prací budou dodržovány normy ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 
18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 
Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací 
péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. 

42. Kácení dřevin bude provedeno pouze na základě povolení ke kácení, a to podle podmínek 
stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny.

43. V případě odkrytí archeologických nálezů bude postupováno v souladu s platnou 
legislativou v oblasti státní památkové péče.

44. Zemina používaná zpět k terénním úpravám musí splňovat podmínky pro uložení 
materiálu na povrchu terénu. V případě objevení kontaminovaných materiálů budou 
zeminy uloženy na odpovídající skládce s příslušným stupněm technického zabezpečení, 
případně bude provedena jejich dekontaminace v odpovídajícím sanačním zařízení.

45. Na vnitroareálové komunikaci ve vnitřní části logistického areálu mezi jeho východní 
a západní částí, přibližně v úrovni rozhraní funkčních ploch označených v ÚPNSÚ Hory 
jako VN/SO a VN, bude provedeno technické opatření (např. šířková úprava komunikace, 
flexibilní sloupky, dopravní značení apod.) zamezující výjezdu nákladní dopravy do obce 
Hory. 
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Podmínky pro období provozu:
46. Využití jednotlivých objektů logistického areálu bude v souladu s bodem 106 

přílohy 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení není provedeno pro 
specifické výrobní technologie, které svou povahou naplňují některý z bodů přílohy. 
V případě umisťování výrobních technologií nebo jiných činností naplňujících dikci 
některého bodu přílohy 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bude nutné 
proces posouzení vlivů záměru na životní prostředí provést pro tuto konkrétní technologii 
či činnost.

47. Během zkušebního provozu bude v reprezentativní době provedeno opakované 
autorizované měření hluku ve venkovním prostoru u nejbližší obytné zástavby v obci 
Hory, na zastavitelných pozemcích pro bydlení v lokalitě Pod Rohem v místech 
předpokládaného umístění rodinných domů a u obytné zástavby v okolí ul. Daimlerova 
v obci Jenišov. Cílem měření bude ověřit skutečné akustické příspěvky navrhovaného 
logistického areálu a v případě prokazatelného překročení limitních hodnot hluku 
stanovených na ochranu zdraví lidí ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) budou navržena dodatečná akustická 
opatření, tak aby nedocházelo k nadlimitnímu akustickému zatížení.  Účinek případných 
dodatečných opatření bude opět ověřen měřením. 

48. Provozovatel logistického areálu bude v závislosti na obsazování hal jednotlivými nájemci 
a při každé změně nájemce sledovat jejich specifické nároky na dopravní zatížení podle 
předpokládaného způsobu využití jednotlivých hal. Pokud by došlo k zásadnímu navýšení 
denního dopravního zatížení původem z vyšších dopravních nároků záměru, než byly 
v posouzení předpokládány, bude v okolí komunikací v obci Hory a Jenišov provedeno 
ověření vlivů dopravního zatížení akustickým modelem a rozptylovou studii znečištění 
ovzduší. Modelová hodnocení by měla prokázat dodržení hlukových limitů a limitů 
imisního znečištění ovzduší podle platných právních předpisů, případně navrhnout 
eliminační opatření.

49. Provoz nákladní dopravy bude omezený na denní dobu v rozmezí 6:00 až 22:00 hodin, to 
nevylučuje provoz 5 % nákladní dopravy ve východní části areálu v noční době od 22:00 
do 6:00., přičemž odstavení vozidel v noční době bude probíhat na parkovišti 
v logistickém areálu.   

50. Pro systém odvodnění srážkových vod a vod z meliorací z areálu bude zpracovaný 
provozní řád dle § 3 Vyhl. č. 216/2011 Sb. (o náležitostech manipulačních řádů 
a provozních řádů vodních děl), který bude obsahovat zejména předpis evidence, kontrol, 
čištění a jiné údržby a pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích v případě 
nestandardních provozních stavů a havárií. 

51. Kvalita výstupní vody z provozu odlučovače ropných látek bude pravidelně monitorována 
vzorkováním. Vyhodnocení výsledků bude prováděno podle podmínek příslušného 
povolení.

52. Obslužná komunikace přecházející přes biokoridor ve východní části areálu bude sloužit 
pouze pro zásah hasičského záchranného sboru nebo pro výjimečnou obsluhu areálu. Nelze 
jí používat k běžnému provozu areálu. 

53. Na ploše zeleně nelesní při hranici s lokalitou Pod Rohem bude vysazený a udržovaný pás 
izolační zeleně podle projektu vegetačních úprav.

Odůvodnění
Odůvodnění prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí:
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Krajský úřad obdržel dne 16. 9. 2020 od společnosti Lettenmayer & Partner, s.r.o žádost 
o prodloužení platnosti stanoviska, které bylo krajským úřadem vydáno dne 22. 11. 2013 pod 
č. j. 3963/ZZ/13. 
Prodloužení platnosti se týká stanoviska EIA vydaného v období od 1. 11. 2012 
do 31. 10. 2017, kterým byla ustanovením čl. II bodu 6 zákona č. 326/2017 Sb. prodloužena 
platnost na 7 let. Stanovisko tedy bylo platné do 22. 11. 2020. 
Oznamovatel předložil žádost, která obsahovala popis aktuálního stavu. Z žádosti vyplývá, 
v návaznosti na § 9a odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, že realizací záměru 
v současné době nedojde ke změnám podmínek v dotčeném území, nejsou identifikovány 
ani změny v poznatcích a metodách posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud 
neposouzené významné vlivy na životní prostředí. Platnost stanoviska je tedy v současné době 
možné prodloužit o 5 let dle § 9a odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska:
Oznamovatel dne 16. 9. 2020 předložil krajskému úřadu žádost o prodloužení platnosti 
stanoviska, které bylo krajským úřadem vydáno dne 22. 11. 2013 pod č. j. 3963/ZZ/13. Toto 
stanovisko bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí. Předmětná ustanovení této novely 
stanovují, že k zahájení navazujícího řízení je vždy nutné souhlasné závazné stanovisko. Tuto 
skutečnost vzal krajský úřad v potaz a po ověření správnosti stanoviska k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí došel k závěru, že obsah stanoviska č. j. 3963/ZZ/13 
ze dne 22. 11. 2013 po formální stránce odpovídá požadavkům přílohy č. 6 k zákonu 
o posuzování vlivů na životní prostředí.
S ohledem na výše uvedené dospěl krajský úřad k závěru, že stanovisko č. j. 3963/ZZ/13 
ze dne 22. 11. 2013 je v souladu s požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
a tedy i s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici EIA. 

Odůvodnění stanovení uvedených podmínek: 
Podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku jsou stanoveny na podkladě procesu 
posuzování vlivů záměru „Logistický areál Karlovy Vary – Hory II“ na životní prostředí, 
tzn., že byly převzaty ze stanoviska č. j. 3963/ZZ/13 ze dne 22. 11. 2013. U podmínky č. 4 
v části pro období přípravy stavby byla doplněna nutnost adekvátně upravit hlukové limity, 
dojde-li ke změnám předpisů během přípravy a realizace záměru. U podmínky č. 46 v části pro 
období provozu byl aktualizován název bodu přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, pod který záměr spadá.
Ostatní původně stanovené podmínky ve stanovisku 3963/ZZ/13 ze dne 22. 11. 2013 zůstávají 
nezměněny. 

Obě stanoviska, tedy toto závazné stanovisko (vydané spolu s prodloužením platnosti 
stanoviska) a stanovisko č. j. 3963/ZZ/13 ze dne 22. 11. 2013, budou oznamovatelem 
předložena jako podklady pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle
§ 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

v z. Mgr. Andrea Krýzlová
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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