KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

č. j. 2719/ZZ/15
Vyřizuje / linka: Ing. Jandová / 307

V Karlových Varech dne 11. 12. 2015

STANOVISKO
podle § 10g 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

„KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY KARLOVARSKÉHO
KRAJE“
Identifikační údaje:
Charakter koncepce:

Koncepce je pořizována za účelem rozpracování systému
střednědobých a dlouhodobých cílů, pravidel a opatření,
která mají přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny
v regionálním měřítku s přihlédnutím k jeho specifikům.
Hlavní cíle koncepce jsou zaměřeny na oblast lesního
hospodářství, zemědělství, vodního hospodářství, turistiky
a rekreace, dopravy, nerostného bohatství a územního
plánování.

Umístění:

Karlovarský kraj mimo území Chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les, zvláště chráněných území kategorie
národní s jejich ochrannými pásmy a Vojenského újezdu
Hradiště

Navrhované období:

2016 - 2025

Předkladatel koncepce:

Karlovarský kraj

Zpracovatel koncepce:

Vladimír
Melichar
–
přírodovědný
průzkum
a management zájmových území, Křižíkova 9, 360 01
Karlovy Vary

Zpracovatel vyhodnocení:

Ing. Petr Mynář, držitel autorizace ke zpracování
dokumentace a posudku podle § 19 zákona o posuzování
vlivů
na
životní
prostředí
č.
j.
osvědčení
1278/167/OPVŽP/97 z 22. 4. 1997, prodloužena
rozhodnutím č. j. 43733/ENV/11 ze dne 28. 6. 2011
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Průběh posuzování:
Příslušným úřadem pro posuzování koncepce je dle § 22 odst. b) zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí Krajský úřad Karlovarského kraje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oznámení koncepce – předloženo Krajskému úřadu Karlovarského kraje dne 14. 7. 2015
Zveřejnění oznámení – 16. 7. 2015
Závěr zjišťovacího řízení – 20. 8. 2015
Návrh koncepce + vyhodnocení koncepce – předloženo 26. 10. 2015
Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení koncepce – 2. 11. 2015
Veřejné projednání – 27. 11. 2015
Zápis z veřejného projednání – předložen dne 30. 11. 2015

Došlá vyjádření:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí OI Plzeň
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí
Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí
Obec Jenišov
Zdravé životní prostředí Jenišov, z. s.

Městský úřad Kraslice ve svém vyjádření ze dne 30. 11. 2015 upozorňuje na drobné chyby
v analytické části. Připomínka byla akceptována – chyby byly v textu posuzované koncepce
opraveny.
Obec Jenišov ve svém vyjádření ze dne 1. 12. 2015 dala zásadní nesouhlas k jakémukoliv
rozšiřování těžby bentonitů a kaolínu v Karlovarském kraji. Připomínka není relevantní
k posuzované koncepci. Těžba a otvírka nových ložisek nerostných surovin je předmětem
Surovinové politiky ČR z roku 2012. Jednotlivé záměry jsou posuzovány z hlediska vlivu na
životní prostředí včetně přírody a krajiny v procesu EIA. Na úrovni Krajské koncepce ochrany
přírody a krajiny jednotlivé záměry těžby nerostných surovin nejsou řešeny a ani být řešeny
nemohou.
Zdravé životní prostředí Jenišov, z. s. podal ve svém vyjádření ze dne 2. 12. 2015 několik
připomínek týkající se především těžby kaolínu a procesních úkonů. Připomínky týkající se
těžby kaolínu nejsou relevantní k posuzované koncepci, popř. již daná problematika byla
v koncepci uvedena. Proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA byl veden zcela dle
platné legislativy a naplnil všechna zákonná ustanovení.
Ostatní vyjádření byla bez připomínek. Vypořádání došlých vyjádření a konkrétních
připomínek od zpracovatele koncepce Mgr. Vladimíra Melichara ze dne 4. 12. 2015 bude
zveřejněno se schválenou koncepcí.
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Stručný popis koncepce:
Krajská koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje (dále jen „Koncepce“)
je koncepční materiál, který má pomocí vytyčených střednědobých a dlouhodobých cílů,
pravidel a opatření přispět k uchování a zlepšení stavu přírody a krajiny na území
Karlovarského kraje mimo Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, zvláště chráněných
území kategorie národní s jejich ochrannými pásmy a Vojenského újezdu Hradiště. Principem
tvorby Koncepce je, že zachování a obnova biodiverzity a ekologické stability krajiny je
základem udržitelného rozvoje hospodaření v krajině a předpokladem udržení ekologicky
vyváženého stavu s respektováním měnících se podmínek prostředí (kapitola 1. Úvod a cíl
koncepce). Koncepce kraje vychází z podrobné analýzy stávajícího stavu přírodního prostředí,
jeho příčin a vývojových trendů s ohledem na již realizovaná opatření (kapitola 2. Analytická
část). Popisuje cenné a zachovalé lokality a ekosystémy, vyhodnocuje silné a slabé stránky,
příležitosti a hrozby z pohledu ochrany přírody a formuluje možné vývojové trendy. Dále
vyhodnocuje naplňování cílů stávající Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského
kraje. Na základě analytické části došlo k formulování reálných cílů ve vybraných sektorech
(lesní hospodářství, zemědělství, vodní hospodářství, turistika a rekreace, doprava, ochrana
nerostného bohatství a územní plánování), které by měl Karlovarský kraj v oblasti ochrany
přírody a krajiny prosazovat a respektovat (kapitola 3. Cíle ochrany přírody a krajiny
v regionální politice). Důležitou součástí Koncepce je pak soubor prioritních úkolů a návrhů
opatření, jak těchto cílů dosáhnout (kapitola 4. Prioritní úkoly a opatření v ochraně přírody
a krajiny).
Stručný popis vyhodnocení:
Vyhodnocení vlivů Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno v souladu
se zákonem a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Z vyhodnocení je zřejmé, že celá analytická část Koncepce vhodně přispívá k pochopení
vzájemných souvislostí, které vedly ke konečnému znění návrhové části nového strategického
dokumentu. Při posouzení vztahu Koncepce k jiným koncepčním materiálům byly brány
v úvahu zejména dokumenty zpracované na národní a mezinárodní úrovni a platná legislativa
ČR. Pro sledování a hodnocení vlivu realizace Koncepce na životní prostředí byl navržen
soubor monitorovacích ukazatelů (tzv. indikátorů), které by měly být obecnou zárukou pro
minimalizaci negativních dopadů na jednotlivé složky životního prostředí z hlediska
strategického naplňování Koncepce. V rámci hodnocení jednotlivých navrhovaných cílů,
priorit a opatření Koncepce nebyly identifikovány žádné negativní vlivy jednotlivých
navrhovaných opatření, a to ani v případě jejich vzájemného spolupůsobení, resp. působení
v kontextu existujících či uvažovaných záměrů v území. Navrhované opatření a úkoly
stanovené Koncepcí jsou v souladu se zásadami Statní politiky životního prostředí ČR
a předpokládá se, že jejich realizace bude mít kladný vliv na všechny řešené oblasti, tedy na
ÚSES, krajinný ráz, přírodní parky, významné krajinné prvky, mokřadní, vodní, lesní
a zemědělské ekosystémy, zvláště chráněná území, živočichy a rostliny včetně zvláště
chráněných druhů, soustavu NATURA 2000, ekosystémovou diverzitu a památné stromy.
Předloženou Koncepci lze doporučit k realizaci, plnění cílů přispěje ke zlepšení kvality
životního prostředí.
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Závěry posouzení:
Krajský úřad Karlovarského kraje jako příslušný orgán podle § 22, odst. b) zákona
č. 100/2001 Sb. vydává na základě návrhu koncepce, zpracovaného vyhodnocení koncepce,
vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti
a výsledků veřejného projednání

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
„KRAJSKÁ KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
KARLOVARSKÉHO KRAJE“

Upozornění:
1. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání
veškerých došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak
i k jejímu vyhodnocení a zveřejní schválenou koncepci a zveřejní opatření pro
sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
2. Dále Krajský úřad Karlovarského kraje upozorňuje na povinnosti schvalujícího
orgánu plynoucí z § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
tj. zveřejnit schválenou koncepci, odůvodnění dle předchozího bodu a opatření
pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví a informovat o tom do 7 pracovních dnů příslušný úřad, dotčené správní
úřady a dotčené územní samosprávné celky.

Otisk úředního razítka

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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