
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65 

V  Praze dne 30. 4. 2013 
Č. j.: 29514/ENV/13 

STANOVISKO 

Ministerstva životního prostředí 

podle 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, 

k návrhu koncepce 
„Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020“ 

verze k prosinci 2012 

 

 

Předkladatel koncepce: Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
360 21 Karlovy Vary 

 
Zpracovatel koncepce: Cassia Development & Consulting, s.r.o. 

Zpracovatel vyhodnocení:  Ing. Vladimír Zdražil 
(autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností, technologií a koncepcí na 

životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů [č.j. autorizace 5920/946/OPV/93 

a prodloužení autorizace 47889/ENV/06, 99258/ENV/11]) 
  
Ing. Zdeněk Keken 
doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc. 
MUDr. Magdalena Zimová, CSc. 
Mgr. Stanislav Mudra 
(autorizace k hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění; rozhodnutí č. j. 630/66/05 a prodloužení 

autorizace 11074/ENV/10-526/630/10) 

  
Stručný popis koncepce: 

"Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020" (dále jen "PRKK") 
je podle zákona č. 248/2000 Sb. základním dokumentem regionálního rozvoje na úrovni 
vyššího územně samosprávného celku. Ve střednědobém horizontu (v tomto případě pro 
období 2014 – 2020) definuje krajský přístup k prioritám a podpoře rozvoje celého dotčeného 
územního správního obvodu Karlovarského kraje. 
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Cílem PRKK je zajistit vyvážený růst a konkurenceschopnost kraje ve všech 
definovaných prioritních oblastech při respektování podmínek ochrany životního prostředí 
a veřejného zdraví a naplnit tak vizi kraje. 
  
Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce PRKK, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“) bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne 12. 7. 2012.  

Zjišťovací řízení ke koncepci PRKK bylo zahájeno dne 31. 7. 2012 zveřejněním 
informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úřední desce 
Karlovarského kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA 
(http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP138K, a zaslána dotčeným 
územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Zjišťovací řízení bylo 
ukončeno dne 4. 9. 2012 vydáním závěru zjišťovacího řízení (č. j. 75430/ENV/12), v němž 
příslušný úřad došel k závěru, že koncepce naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a bude proto zpracováno vyhodnocení vlivů 
této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí a součástí vyhodnocení bude i hodnocení vlivů koncepce 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti postupem podle § 45h a § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 114/1992 Sb.“) a hodnocení vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále 
též jen „vyhodnocení“) zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí byl Ministerstvu životního prostředí předložen dne 19. 12. 2012 
a po kontrole náležitostí byl dne 8. 1. 2013 návrh koncepce včetně vyhodnocení zveřejněn 
podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání návrhu 
koncepce včetně vyhodnocení se konalo dne 2. 4. 2013. Veřejné projednání proběhlo 
v Karlových Varech v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje. Zápis 
z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne 8. 4. 2013.  

 
Stručný popis posuzování: 

Posouzení vlivů PRKK na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem 
o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, za současného zohlednění závěrů zjišťovacího řízení. 
Koncepce PRKK byla navržena monovariantně (v jedné aktivní variantě).  

Vyhodnocení návrhu koncepce PRKK vycházelo z následujících zdrojů a metodických 
kroků: 

- Analýza stavu životního prostředí dotčeného území, včetně charakteristik hlavních 
trendů vývoje a hlavních problémů dotčeného životního prostředí 

- Analýza relevantních strategických koncepčních rozvojových dokumentů 
na komunitární, národní, regionální úrovni, popřípadě místní úrovni 

- Tabulkové a slovní hodnocení vlivu jednotlivých opatření na životní prostředí 
- Připomínky a návrhy úprav textu PRKK na základě výše uvedených kroků 
- Návrh environmentálních kritérií pro výběr podporovaných aktivit 
- Návrh environmentálních indikátorů pro sledování vlivů realizace koncepce 

na životní prostředí a veřejné zdraví 
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Součástí PRKK bylo hodnocení vlivu koncepce dle § 45i a § 45h zákona 
č. 114/1992 Sb. („Naturové hodnocení“), a to z hlediska důsledků na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany.  

Z „Naturového hodnocení“ vyplývá, že schválení SKV 2020 nebude mít významný 
negativní vliv na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ani 
na celistvost soustavy Natura 2000.  

Cíle PRKK nejsou v rozporu s ochranou zdraví a také s cíli uvedenými v Akčním 
programu zdraví a životního prostředí ČR a v Dlouhodobém programu zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století. 

U většiny navržených aktivit v rámci jednotlivých specifických cílů nejsou očekávány 
negativní důsledky na životní prostředí a zdraví. Případné nepříznivé vlivy lze očekávat 
až v případě realizace některých z navržených aktivit, nepříznivé vlivy však mohou být při 
postupu dle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostředí do značné míry účinně 
eliminovány či minimalizovány.   

Na základě výsledků Vyhodnocení vlivů PRKK na životní prostředí lze konstatovat, 
že žádný z cílů a ani na ně navazujících opatření významně nepříznivě neovlivňuje životní 
prostředí a veřejné zdraví obyvatel Karlovarského kraje, či sousedních krajů včetně Spolkové 
republiky Německo. 

Konkrétní vlivy skupin předkládaných projektů na životní prostředí a veřejné zdraví 
bude možné stanovit až při výběru z předkládaných projektů. Tato koncepce stanovuje 
eliminační, minimalizační a kompenzační opatření nepříznivých vlivů zjištěných při její 
realizaci a pro environmentální vyhodnocení konkrétních projektů jsou navržena výběrová 
kritéria. 

 
Závěry posuzování: 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena d) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání 
vydává: 

 
SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k návrhu koncepce 
 

 
„Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020“ 

 
verze k prosinci 2012 

 
za dodržení níže uvedených podmínek (část A): 

1. Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů, jež budou 
naplňovat cíle koncepce, musí být respektovány podmínky stanovené v kapitole 
7 vyhodnocení. 

2. Sledovat vývoj kvality životního prostředí na území Karlovarského kraje 
dle odpovídajících indikátorů. Návrh indikátorů je uveden v kapitole 9 vyhodnocení. 

3. Při výběru projektů pro realizaci PRKK zohlednit problematiku ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví, a to zapracováním environmentálních kritérií podle 
kapitoly 11 vyhodnocení do celkového systému hodnocení a výběru projektů. 

4. Při přípravě projektů, u nichž je konstatován potenciální negativní vliv na životní 
prostředí (především projekty související se zkvalitněním dopravní sítě kraje), hledat 
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taková řešení, která budou minimalizovat jejich vlivy na životní prostředí (volit vhodné 
trasy a umístění projektů mimo přírodně cenná území a mimo území, kde mohou 
způsobit překročení akustických a imisních limitů).  

5. Při přípravě jednotlivých projektů, které mohou mít vliv na zvláště chráněná území, 
je nezbytné respektovat jejich ochranné podmínky a plány péče o ně. Při posuzování 
konkrétních projektů respektovat lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin 
a živočichů. Do přípravy, následného výběru a schvalování konkrétních projektů zapojit 
příslušné orgány ochrany přírody a krajiny, obecní úřady s rozšířenou působností 
a Správu CHKO Slavkovský les. 

6. Při dalším zpřesňování aktivit podporovaných v rámci PRKK v územně plánovacích 
dokumentacích a přípravě projektů minimalizovat zábory a zásahy do půd kategorie 
ZPF a PUPFL, upřednostňovat řešení s nejmenším vlivem na tuto složku životního 
prostředí. 

7. V rámci zpřesňování záměrů v podrobnějších územně plánovacích dokumentací a při 
realizaci projektů dbát na jejich umisťování s ohledem na stávající dochovaný krajinný 
ráz území.  

8. Pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu, tj. průběžné dopady implementace PRKK 
na životní prostředí a veřejné zdraví a současně zajistit dostatečnou informovanost 
žadatelů o environmentální problematice a o možných vazbách předkládaných projektů 
na životní prostředí. 

9. Projekty, které budou v rámci koncepce podporovány, a naplní charakteristiky a limity 
stanovené zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, budou samostatně 
posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Bez 
provedení tohoto posouzení nelze podpořit realizaci navrhovaného záměru a ani ho 
uskutečnit. Toto se týká také projektů, které nejsou v PRKK uvedeny, ale v budoucnu 
budou v rámci PRKK podporovány. 

10. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých 
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení. 

Realizace koncepce PRKK nebude mít významný negativní vliv na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti za dodržení níže uvedených podmínek (část B): 

11. Veškerá opatření a jejich aktivity navrhované v PRKK budou realizována 
s respektováním integrity a územní ochrany evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí soustavy Natura 2000 a nesmí vést k poškození nebo zhoršení stavu předmětu 
ochrany těchto území. Zvláštní důraz bude kladen na aktivity uvedené 
v kap. 4. „Naturového hodnocení“, u nichž bylo konstatováno autorizovanou osobou 
potencionální riziko negativního vlivu (opatření prioritní oblasti 
1 „Konkurenceschopnost – pilíř C“ - 3.2 a 3.3, prioritní oblasti 2 „Cestovní ruch 
a lázeňství“ - 1.2, prioritní oblasti 4 „Životní prostředí“ - 1.1., 1.2. a 5.3., prioritní 
oblasti 5 „Doprava“ - 1.1., 1.5., 2.1. a 3.2.) a u nichž není možné v současnosti vliv 
vzhledem k obecnosti zadání vyhodnotit.  

12. Záměry, které budou navrhovány na základě PRKK a u nichž nebyl vyloučen možný 
negativní vliv v „Naturovém hodnocení“, musí být na podrobnější úrovni přípravy 
odborně posouzeny, resp. na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody 
bude provedeno posouzení vlivu na konkrétní dotčené přírodní lokality tvořící soustavu 
Natura 2000 ve smyslu ustanovení § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  
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Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu 
postupovat podle § 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce 
zajistí u klíčových aktivit a strategických projektů co nejširší publicitu a informování 
veřejnosti. 

Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit 
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další 
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 
 
 
 
 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. 
vrchní ředitelka sekce technické 

ochrany životního prostředí,  
pověřena řízením odboru posuzování 

vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 

      (otisk razítka se státním znakem č. 11) 


