
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika, tel.: +420 354 222 300 

 

 
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 
 

Číslo jednací: KK/518/ZZ/20-9   Vyřizuje / linka: Mgr. Benešová/571  
 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

 
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  
a ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“), vydává podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí tento 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ: 
 

záměr 
 

„Průmyslový park Cheb Jih – hala C“ 

nemá významný vliv na životní prostředí  
a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
Oznamovatel:  Accolade, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha,  

IČO: 27851371, zastoupená na základě plné moci zmocněncem: 
RotaGroup s. r. o., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha,  
IČO: 27967344 

Zpracovatel oznámení: Ing. Miroslav Vraný (držitel autorizace ke zpracování 

dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR pod  
č. j. 15650/413/OEP/92, která byla prodloužena Rozhodnutím 

MŽP č. j. 51521/ENV/15) 
 
Umístění záměru:  kraj:    Karlovarský 

obec: Cheb 
k. ú.: Cheb 
 

Kapacita (rozsah) záměru: Celková zastavěná plocha    103 501 m2 
Hala A      44 245 m2 
Hala B      25 602 m2 
Hala C      33 270 m2 
Celkové zpevněné plochy   56 570 m2 
Zeleň       30 754 m2 
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Počet parkovacích stání    405 / 42 
(osobní / nákladní automobily) 

 
 
Zařazení záměru:   bod 106 (Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou 

plochou od stanoveného limitu – 10 tis. m2) kategorie II 
přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí 

 
Zahájení: 2020 
Ukončení:   2021 
 
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
Předkládaný záměr vznikne v místě původně plánovaném jako zpevněné plochy a parkoviště 

sloužící pro dvě haly ve stávajícím průmyslovém areálu společnosti Strojírny Cheb, a. s. 
Zjišťovací řízení k výstavbě hal proběhlo v roce 2017 s tím, že záměr nemá významný vliv na 

životní prostředí a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Nyní se oznamovatel rozhodl tyto plochy využít k výstavbě třetí haly, která bude určena pro 
komplementaci součástí převážně pro automobilový průmysl, případně pro jinou drobnou 

nerušící výrobu nebo příjem, skladování a redistribuci zboží pro další zpracování. 

Oznamovatelem je společnost pronajímající prostory smluvním partnerům k jejich podnikání. 

V současnosti tedy není přesně známo konečné využití zamýšlených hal. V případě, že by mělo 

dojít k výrobnímu charakteru, který by svým rozsahem naplnil dikci některého bodu přílohy 

č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bude tento záměr podroben samostatnému 

posouzení dle tohoto zákona. Z hlediska kumulativních vlivů lze předpokládat zejména 

kumulaci v dopravní zátěži. Podrobná analýza dopravy byla součástí posouzení akustické 

situace (Ing. Vraný, leden 2020). K posouzení hluku viz níže část vyhodnocení záměru. 
 
Stručný popis technického a technologického řešení záměru (zahrnuto je celé území 

záměru, vč. haly A a B): 
Celková plocha zájmového území je 190 825 m2. 
Zastavěná plocha 

• Zastavěná plocha budov a komunikací  103 501 m2 
• Zeleň       30 753 m2 
• Počet parkovacích stání    405 / 42 

(osobní / nákladní automobily) 
Zastavěná plocha jednotlivých objektů 

• Hala A       44 245 m2 
• Hala B       25 602 m2 
• Hala C       33 270 m2 
• Vrátnice západní    18 m2 
• Vrátnice severní    18 m2 
• Vrátnice jižní     18 m2 
• Sprinklerovna     158 m2 
• Trafostanice A     23 m2 
• Trafostanice B     23 m2 
• Trafostanice C     24 m2 
• Spínací stanice     18 m2 
• Přístřešek pro kola A    18 m2 
• Přístřešek pro kola B    18 m2 
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• Přístřešek pro kola C    49 m2 
Zpevněná plocha (areálové komunikace, chodníky, odstavné plochy, parkoviště apod.) 
o celkové rozloze 56 570 m2. 
Stavební řešení haly – nová hala s označením C bude jednopodlažní montovaný 

železobetonový objekt o rozměrech 505 x 61 x 12,4 m založené na pilotách, alternativně 

na patkách. V hale budou umístěny 2 administrativní patrové vestavby. 
Vytápění – plynové kondenzační kotle o výkonu 45 kW (pro administrativní vestavbu), 

plynové teplovzdušné jednotky o výkonu 59 kW a zářiče o výkonu 49,5 kW (pro vlastní haly). 
Vnitroareálová dešťová kanalizace – odlučovače ropných látek (s účinností 0,2 mg/l) 
k přečištění srážkových vod z parkovišť a manipulačních ploch, retenční nádrž – suchý poldr 

(„RN1“ – 5 853 m3), zaústění do nedaleké bezejmenné vodoteče. 
Haly budou napojeny na stávající rozvody inženýrských sítí – vodovod, plynovod, splašková 

kanalizace, elektřina atd. Dopravní napojení areálu zůstává stávajícím sjezdem (tzv. severní 

vjezd) pro osobní automobily na komunikaci II/214. Tzv. západní vjezd, rovněž na komunikaci 

II/214 bude sloužit pro automobily nákladní. Předpokládá se třísměnný provoz s cca 1400 
zaměstnanci. 
 
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
Accolade, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha, IČO: 27851371, zastoupená na základě 

plné moci zmocněncem: RotaGroup s. r. o., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha, IČO: 7967344. 
 

O d ů v o d n ě n í 
Krajský úřad obdržel dne 3. 2. 2020 oznámení záměru „Průmyslový park Cheb Jih - hala C“ 
od společnosti Accolade, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha, IČO: 27851371, resp. 
od jejího zmocněnce: RotaGroup s. r. o., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha, IČO: 7967344. 
Oznámení záměru (Ing. Miroslav Vraný, leden 2020) bylo předloženo v souladu s ustanovením 

§ 6 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a obsahovalo všechny náležitosti 

uvedené v příloze č. 3 tohoto zákona. Součástí oznámení (mimo zákonem stanovených příloh) 

byla rozptylová studie (Ing. Miroslav Vraný, leden 2020) a hluková studie (Ing. Miroslav 
Vraný, leden 2020). Na základě oznámení bylo v souladu s § 7 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí zahájeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít 

významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Informace o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávních celků 

(Karlovarský kraj, město Cheb) a v Informačním systému EIA na internetových stránkách 

CENIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru KVK551. Za den zveřejnění 

je považován podle § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí den 6. 2. 2020, 
kdy byla informace vyvěšena na úřední desce Karlovarského kraje. Současně se zveřejněním 

byla dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům rozeslána informace č. j. 

KK/518/ZZ/19-2 ze dne 6. 2. 2020 o zahájení zjišťovacího řízení a o oznámení, a to s žádostí 

o vyjádření k záměru.   

Vyhodnocení záměru podle zásad pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí: 
Vyhodnocení záměru krajský úřad provedl s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu 

rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům, 
na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Hodnocení záměru uvedené 

v oznámení a jeho přílohách, které bylo podkladem pro zjišťovací řízení, lze shrnout takto: 
 
 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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I. Charakteristika záměru 
Rozsah a podoba záměru:  
Předmětem záměru je výstavba areálu s třemi halami pro skladování nebo lehkou montáž.  
 

• Celková zastavěná plocha   103 501 m2     
• Celkové zpevněné plochy  56 570 m2 
• Zeleň      30 754 m2 
• Počet pracovníků celkem  1400 
• Počet parkovacích stání   405 / 42  

(osobní/nákladní automobily) 
Kumulace vlivů záměru s jinými záměry:  
Vzhledem k charakteru a umístění záměru je z hlediska kumulace vlivů nejvýznamnější 

navýšení dopravy v dané lokalitě (hluk, emise). Na základě zpracovaného akustického 

posouzení (Ing. Miroslav Vraný, leden 2020), které bere v úvahu zatížení hlukem stacionárními 

zdroji, plošnými zdroji a dopravou, lze konstatovat, že provoz záměru nebude znamenat 

ovlivnění nad rámec limitů danými zákonnými normami. Hodnoty imisních příspěvků 

a ovlivnění kvality ovzduší zájmové lokality provozem záměru lze dle rozptylové studie  
(Ing. Miroslav Vraný, leden 2020) pokládat za akceptovatelné a nelze předpokládat, že by 

realizací záměru došlo ke zhoršení situace v zájmovém území. 
Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti: Přírodní zdroje 

nebudou v souvislosti s realizací záměru využívány. Záměr je lokalizován na plochách 

stávajícího průmyslového areálu – nevyžádá si tedy zábor zemědělského půdního fondu ani 

pozemků určených k plnění funkce lesa. Vzhledem ke skutečnosti, že zájmový areál je 

dlouhodobě intenzivně průmyslově využíván, očekává se případná kontaminace místa 

a znečištění areálu. V oznámení záměru (Ing. Miroslav Vraný, leden 2020) je na stranách 79 až 

81 popsán souhrn dílčích výsledků průzkumu kontaminace areálu (stav ke 12. 7. 2017), včetně 

návrhu předpokládané sanace. Analyzovány byly vzorky zemin, půdního vzduchu a podzemní 

vody. Vodovodní přípojka na stávající veřejný vodovodní řad. Přípojka bude u ukončena před 

oplocením areálu (na pozemku investora) novou vodoměrnou šachtou. Předpokládaná spotřeba 

zemního plynu je 1 888 219 m3/rok. Předpokládaná spotřeba vody je 44 560 m3/rok. Vzhledem 
k umístění záměru se nepředpokládá významnější ovlivnění biologické rozmanitosti. 
Produkce odpadů: Ve fázi realizace záměru (právě probíhající demolice stávajících objektů, 

výstavba) budou vznikat běžné stavební odpady, při samotném provozu budou vznikat odpady 

běžné pro typ posuzovaného záměru a bude s nimi nakládáno dle platné legislativy. V rámci 

prohlídky areálu bylo mimo jiné provedeno posouzení rizikových míst z hlediska výskytu 

azbestu, skutečný výskyt bude možné jednoznačně potvrdit až odběrem a analýzou vzorků. 

Pokud se výskyt azbestu prokáže, bude s ním nakládáno dle platných právních předpisů. To 
samé platí v případě, že během demolice bude zaznamenán výskyt některých dalších 

nebezpečných odpadů. Nakládání se všemi odpady bude popsáno v následujících stupních 

projektové přípravy. 
Znečišťování životního prostředí, rušivé vlivy a rizika pro veřejné zdraví: Oznámení záměru 

(Ing. Miroslav Vraný, leden 2020) předpokládá následující vlivy záměru: 
• Na veřejné zdraví z hlediska hluku – na základě zpracované studie Posouzení hlukové 

situace (Ing. Miroslav Vraný) lze konstatovat, že provoz ani výstavba záměru nebude 
znamenat ovlivnění nad rámec limitů daných zákonnými normami v případě splnění 

navrhovaných opatření (tj. minimalizace nákladní dopravy v noční době a vybudování 

protihlukové bariéry pro období výstavby). 
• Na veřejné zdraví z hlediska imisního zatížení – posuzovaný záměr nebude mít z hlediska 

svého provozu vliv na kvalitu ovzduší ani neovlivní klima dané oblasti. Imisní příspěvky 

hodnocených škodlivin lze považovat za akceptovatelné. 
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• Vlivy na povrchové a podzemní vody – stavba i provoz posuzovaného záměru nebudou mít 

významný vliv na povrchové nebo podzemní vody. 
• Vlivy na půdu – Záměr si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků 

určených k plnění funkce lesa. Na území nedojde k ovlivnění horninového prostředí. 
• Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, vlivy na krajinu – vzhledem k umístění záměru nelze 

v oblasti předpokládat významné vlivy na faunu a flóru. Záměr nebude mít negativní vliv 

na krajinný ráz. 
• Ve všech klíčových oblastech, které byly sledovány (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová 

a podzemní voda, půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina atd.), jsou možné vlivy záměru 

přijatelné, nízké nebo dokonce nulové. Rušivé vlivy lze očekávat zejména v období 

výstavby (pohyb stavební techniky, doprava – zvýšená prašnost a hlučnost), jedná se však 

o dočasný a omezený vliv, který bude kompenzován vhodnými organizačními 
a technickými opatřeními.  

Rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií: Při dodržování 

závazných zákonných norem a předpisů bude vznik havarijních a nestandardních stavů 

s ohrožením jednotlivých složek životního prostředí minimalizován. 

II. Umístění záměru  
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, k záměru vydal vyjádření  
č. j. MUCH 106541/2019/Oca ze dne 26. 11. 2019, kde je uvedeno, že záměr je z hlediska 
funkčního využití v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Vliv na přírodní prvky 

a části soustavy Natura 2000 byl vyloučen – Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství (jako příslušný orgán ochrany přírody) k tomuto vydal 
stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů zn. KK/5178/ZZ/19 ze dne 22. 11. 2019. Posuzovaná lokalita se však 

nachází v ochranném pásmu II. B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy 

lázně a je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Chebská pánev 

a Slavkovský les. V oznámení záměru je v souvislosti s těmito skutečnostmi upozorněno 

na příslušné platné právní předpisy a dále je zde konstatováno, že plánovanou realizací (při 

dodržení dostupných opatření) nedojde k zásahu do hydrogeologické situace v lokalitě. Záměr 

dále zasahuje do pásma 2 b hygienické ochrany vodního zdroje – podzemní zdroj Odrava. 
Dle zpracovatele oznámení však nejsou odběry podzemní vody v zájmové lokalitě ani její 

blízkosti registrovány. 
Dotčená lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona o ochraně přírody 

a krajiny. Záměr nezasahuje do systému ekologické stability. V předmětném území ani jeho 

blízkosti nebyly zaregistrovány žádné významné krajinné prvky ani přírodní parky. Realizací 

záměru nebudou dotčeny kulturní ani archeologické památky.  
 

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 

prostředí 
Vyhodnocení případných vlivů bylo provedeno na základě údajů uvedených v oznámení 

záměru (Ing. Miroslav Vraný, leden 2020) a jeho přílohách. Z předložených dokumentů lze 
vyvodit, že realizací záměru nedojde k významnému negativnímu vlivu na obyvatelstvo  
a životní prostředí (veškeré dopady záměru na jednotlivé složky životního prostředí  
a obyvatelstvo lze hodnotit jako akceptovatelné). V oznámení jsou navržena protihluková 

opatření reagující na zvýšení hladin akustického tlaku v období výstavby i po jejím dokončení. 
Vzhledem k charakteru záměru nejsou navrhována žádná další opatření k prevenci, vyloučení 

nebo snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí nad rámec existujících opatření. 
Přeshraniční vlivy záměru lze vzhledem k jeho charakteru a lokalitě umístění vyloučit. 
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V průběhu zjišťovacího řízení krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů: 
• Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „ČILZ“), č. j. MZDR 

6095/2020-2/OZP-ČIL-R ze dne 19. 2. 2020  
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen „ČIŽP“), 

č. j. ČIŽP/44/2020/436 ze dne 19. 2. 2020 
• Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí (dále jen „MěÚ Cheb“), č. j. 

MUCH 12922/2020 ze dne 21. 2. 2020 
• Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen 

„KHS“), č. j. KHSKV 01350/2020/HOK/Gal-S10 ze dne 28. 2. 2020 
• Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

KÚKK“), č. j. KK/518/ZZ/20-8 ze dne 4. 3. 2020 
• Karlovarský kraj (dále jen „KK“), ze dne 4. 3. 2020 
 
Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 
Připomínky subjektů, které se k záměru vyjádřily, lze shrnout a vypořádat následovně  
(dále nebudou uváděna jednotlivá upozornění na dodržování platné legislativy zdůrazněná 

v obdržených vyjádřeních): 
ČIŽP, MěÚ Cheb, KK, KÚKK, KHS, ČILZ nemají k záměru připomínky a nepožadují další 

posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 
 
Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení k tomuto záměru jsou 

zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA 

(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru KVK551. 

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených 

územních samosprávných celků, dotčených orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle 

zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů rozhodl krajský úřad tak,  
jak je uvedeno ve výrokové části. 
 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu,  
a to k Ministerstvu životního prostředí, prostřednictvím krajského úřadu, ve lhůtě 15 dnů  
ode dne doručení rozhodnutí. Dnem doručení je dle § 25 správního řádu patnáctý den po dni 

vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Karlovarského kraje. Právo podat odvolání proti 

tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů 
 na životní prostředí. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená 

veřejnost v odvolání. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů a musí mít náležitosti uvedené  
v § 37 odst. 2 správního řádu. 
 
 
 
V Karlových Varech dne 23. 3. 2020 
 
 

Ing. Regina Martincová 
                                                                                                                                 vedoucí odboru  

životního prostředí a zemědělství 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení 
• Accolade, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha, IČO: 27851371, zastoupená 

na základě plné moci zmocněncem: RotaGroup s. r. o., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha, 
IČO: 27967344 

Dotčené územní samosprávné celky: 
• Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
• Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 
Dotčené orgány: 
• Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
• Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 

1/14, 350 20 Cheb 
• Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 
• Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644,  

400 07 Ústí nad Labem 
• Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 

128 01 Praha 2 
Na vědomí: 
• Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
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