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O.d Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak 
bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto 
stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno; 
stanovisko MŽP ČR k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí    

O.d.1 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území 

Z hlediska vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK) na 
vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území jsou závěry následující:
- Vliv ZÚR KK na životní prostředí jako celek je možné podle závěrů vyhodnocení SEA a 

ovlivnění lokalit NATURA 2000 hodnotit jako neutrální, resp. mírně pozitivní;
- Vliv ZÚR KK na hospodářský rozvoj kraje je pozitivní a má dominantní význam;
- Vliv ZÚR KK na podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území je hodnocen jako

výrazně pozitivní.
V žádném ze sledovaných případů ZÚR KK nezvyšují hrozby a neprohlubují působení 
slabých stránek dle SWOT-analýz jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území.

Ze souhrnného vyhodnocení vlivu ZÚR KK na udržitelný rozvoj území vyplývá mírně 
pozitivní působení koncepce ZÚR KK na sledované jevy životního prostředí, 
dominantně pozitivní působení na hospodářský rozvoj kraje a výrazně pozitivní 
působení na podmínky pro soudržnost obyvatel. 
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O.d.2 Informace, zda a jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, 
proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno.

Sdělení se zdůvodněním jak ZÚR KK zohledňuje podmínky vyplývající ze stanoviska 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí:

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí je 
rozděleno do těchto částí :

 Stručný popis koncepce

 Stručný popis vyhodnocení

 Průběh posuzování

 Závěry posuzování - obsahuje vlastní stanovisko s podmínkami členěných do části    
A. a B.

K části Stručný popis koncepce:

V této části - závěru je uvedeno, že cíle ZÚR KK nejsou v zásadním rozporu s prioritními cíli 
uvedenými v národních strategických programových dokumentech (případně jejich návrzích) 
a regionálních dokumentech Karlovarského kraje. V rámci ZÚR KK byly stanoveny priority 
územního plánování, které jsou důležitými rozhodovacími kritérii pro výběr záměrů, které je 
nutné upřednostnit. Z této části stanoviska nevyplývají žádné podmínky k zohlednění v ZÚR 
KK.

K části Stručný popis vyhodnocení:

V této části je uvedeno, že posouzení vlivu  ZÚR KK na životní prostředí je v souladu 
s požadavky stavebního zákona a zákona č.100/2001 Sb. Je zde dále popsána metoda 
hodnocení.  Také je zde uvedeno posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti. Z této části stanoviska nevyplývají žádné podmínky k zohlednění v ZÚR KK. 

K části Průběh posuzování:

V této části je stručně popsána historie pořizování ZÚR KK. Z této části nevyplývají žádné 
podmínky k zohlednění v ZÚR KK.

K části Závěry posuzování:

s následujícími podmínkami (část A a část B):

A. Podmínky stanoviska:
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1. Při plánování územně plánovací činnosti v jednotlivých rozvojových oblastech a osách 
a specifických oblastech musí být respektovány principy a podmínky stanovené 
v dokumentu Vyhodnocení vlivů ZÚR KK na životní prostředí dle přílohy stavebního 
zákona, včetně podmínek vyplývajících z platné legislativy, tj. zejména území chráněná 
v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny, podmínky vyplývající z CHOPAV a dále ze 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů.

Požadavek č. 1 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
Výsledky hodnocení vlivů ZÚR KK na životní prostředí jsou zohledněny v návrhu ZÚR KK,
tj. v daném rozsahu uvedených os, oblastí, ploch, koridorů a ve stanovených podmínkách. 
V kapitole b) návrhu ZÚR KK jsou zpřesněny rozvojové osy a rozvojové oblasti spolu se 
stanovenými podmínkami pro rozhodování o změnách v území. V kapitole c) návrhu ZÚR 
KK jsou zpřesněny specifické oblasti spolu se stanovenými podmínkami pro rozhodování o 
změnách v území. Návrh ZÚR KK dále obsahují povinnost podrobného prověření uvedených 
záměrů v navazující územně plánovací dokumentaci. V kapitole d.02.2 návrhu ZÚR KK je 
stanoveno, že koridory veřejné infrastruktury budou v územních plánech upřesňovány tak, 
aby byly respektovány a jen výjimečně, pokud převáží veřejný zájem, ve zcela nezbytném 
rozsahu omezeny obecně chráněné zájmy. 
Dále v kapitole e) návrhu ZÚR KK v koncepci ochrany a rozvoje přírody a krajiny a 
krajinných hodnot je stanoveno, že ochranu a tvorbu přírodního a krajinného prostředí kraje je 
nutno považovat za prvořadý zájem, jehož případné převážení jiným veřejným zájmem je 
přípustné pouze na základě průkazu, že tento veřejný zájem v dlouhodobém horizontu 
převyšuje zájem zachování krajinných hodnot.
Ochrana právem chráněných zájmů je zajištěna platnými právními předpisy. Realizaci 
projektů předcházejí a doprovázejí zákonné postupy a normy, v nichž je ochrana právem 
chráněných zájmů zaručena. Požadavky je nutno uplatnit přímo v příslušných procesech a 
řízeních na základě zmocnění dle speciálních právních předpisů.
Zásady územního rozvoje ani jiná územně plánovací dokumentace nemůže ukládat povinnosti 
nad rámec zákonného zmocnění pro její obsah, nebo je opakovaně stanovovat. ZÚR KK jsou 
podle stavebního zákona koncepčním, nikoliv realizačním nástrojem územního plánování a 
představují pouze základní rámec, z něhož je nutno vycházet při pořizování a vydávání 
navazující územně plánovací dokumentace a při rozhodování o změnách v území.

2. Zohlednit problematiku životního prostředí v rámci celkového systému hodnocení 
a výběru projektů, to znamená zejména:

 zapracovat navržená environmentální kritéria do celkového systému 
hodnocení a výběru projektů (přičemž je možné provést jejich výběr a 
případnou modifikace pro jednotlivé priority (opatření, respektive pro 
jednotlivé projekty),

 provázat systém environmentálního hodnocení projektů s monitoringem 
dopadů implementace ZÚR KK,

 zajistit dostatečnou informovanost žadatelů o environmentální problematice a 
o možných vazbách předkládaných projektů na životní prostředí.
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Požadavek č. 2 není zohledněn.
Zdůvodnění:
Požadavek se nevztahuje k ZÚR KK, ale k postupům hodnocení a výběru projektů. ZÚR KK 
v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování 
v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují 
územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje dle § 36 odst. 1 stavebního zákona 
stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí 
plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména 
plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví 
kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. 
Systém hodnocení a výběru projektů nepatří mezi cíle územního plánování ani mezi jeho 
úkoly, proto jej není možné do ZÚR KK zahrnout. Zásady územního rozvoje ani jiná územně 
plánovací dokumentace nemůže ukládat povinnosti nad rámec zákonného zmocnění pro její 
obsah. 
Zastupitelstvo kraje nezpochybňuje vhodnost uvedeného hodnocení, ale nemá zmocnění 
uložit jej zásadami územního rozvoje.

3. Při realizaci projektů respektovat opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí navržená v kapitole 
7 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Požadavek č. 3 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
Podmínka je návrhem ZÚR KK respektována v míře příslušející této dokumentaci. Navržená 
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci předpokládaných vlivů na obyvatelstvo 
a složky životního prostředí obsažená v kapitole 7 vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou 
v návrhu ZÚR KK v jednotlivých článcích respektována v míře příslušející této dokumentaci
následovně:
- v kapitole a) odst.3 priority v oblasti ochrany životního prostředí
- v kapitole c) ve specifické oblasti krajinných hodnot a ochrany přírody
- v kapitole d) u jednotlivých ploch nadmístního významu, u ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury
- v kapitole e) v koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
území kraje
- v kapitole f) ve vymezení cílových charakteristik krajiny
- v kapitole h) ve stanovení požadavků nadmístního významu.
VV ZÚR KK na ŽP v kapitole VII strukturuje návrh plánovaných opatření pro předcházení, 
snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů 
na ŽP. Zásady územního rozvoje ani jiná územně plánovací dokumentace nemůže ukládat 
povinnosti nad rámec zákonného zmocnění pro její obsah. ZÚR KK jsou podle stavebního 
zákona koncepčním, nikoliv realizačním nástrojem územního plánování a představují pouze 
základní rámec, z něhož je nutno vycházet při pořizování a vydávání navazující územně 
plánovací dokumentace a při rozhodování o změnách v území. Ochrana právem chráněných 
zájmů je zajištěna platnými právními předpisy. Realizaci projektů předcházejí a doprovázejí 
zákonné postupy a normy, v nichž je ochrana právem chráněných zájmů zaručena. Požadavky 
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je nutno uplatnit přímo v příslušných procesech a řízeních na základě zmocnění dle 
speciálních právních předpisů.

4. V rámci pořizování územně plánovacích dokumentací zpřesnit vymezení dopravních 
koridorů a koridorů technické infrastruktury tak, aby bylo zamezeno střetům se zvláště 
chráněným územím (ZCHÚ). Případné střety skladebných částí územního systému 
ekologické stability (ÚSES) s dopravními koridory a koridory pro vedení technické 
infrastruktury budou podrobněji řešeny v rámci procesu EIA tak, aby byla zajištěna 
ochrana těchto prvků ÚSES.

Požadavek č. 4 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
Návrh ZÚR KK v kapitole d) definuje rozsah ploch a koridorů dopravní a technické 
infrastruktury. Zároveň stanovuje kritéria a podmínky využití těchto ploch a koridorů. 
V kapitole d.02.2 návrhu ZÚR KK je stanoveno, že koridory veřejné infrastruktury budou 
v územních plánech upřesňovány tak, aby byly respektovány a jen výjimečně, pokud převáží 
veřejný zájem, ve zcela nezbytném rozsahu omezeny obecně chráněné zájmy. 
Dále v kapitole e) návrhu ZÚR KK v koncepci ochrany a rozvoje přírody a krajiny a 
krajinných hodnot je stanoveno, že ochranu a tvorbu přírodního a krajinného prostředí kraje je 
nutno považovat za prvořadý zájem, jehož případné převážení jiným veřejným zájmem je 
přípustné pouze na základě průkazu, že tento veřejný zájem v dlouhodobém horizontu 
převyšuje zájem zachování krajinných hodnot.
Ochrana právem chráněných zájmů je zajištěna platnými právními předpisy. Pořizování 
nižších územně plánovacích dokumentací doprovázejí zákonné postupy a normy, v nichž je 
ochrana právem chráněných zájmů zaručena. Požadavky je nutno uplatnit přímo v příslušných 
procesech a řízeních na základě zmocnění dle speciálních právních předpisů.
Zásady územního rozvoje ani jiná územně plánovací dokumentace nemůže ukládat povinnosti 
nad rámec zákonného zmocnění pro její obsah, nebo je duplikovaně stanovovat. ZÚR KK 
jsou podle stavebního zákona koncepčním, nikoliv realizačním nástrojem územního plánování 
a představují pouze základní rámec, z něhož je nutno vycházet při pořizování a vydávání 
navazující územně plánovací dokumentace a při rozhodování o změnách v území.

5. Při realizaci nových dopravních záměrů, u kterých není možné vyloučit negativní 
vlivy hluku a imisí z ovzduší na životní prostředí a veřejné zdraví, využívat všech 
dostupných opatření ke snížení jmenovaných negativních důsledků dopravy, zpracovat 
rozptylovou a hlukovou studii a na základě výsledků těchto studií přijmout opatření pro 
zmírnění negativních účinků.

Požadavek č. 5 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
ZÚR KK stanovují priority územního plánování pro dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost a příznivé životní prostředí. Součástí 
těchto priorit je i ochrana zdraví obyvatelstva. ZÚR KK zároveň stanovuje předpoklady pro 
stabilizaci a rozvoj sídelní struktury. V kapitole d.02.2 návrhu ZÚR KK je stanoveno, že 
koridory veřejné infrastruktury budou v územních plánech upřesňovány tak, aby byly 
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respektovány a jen výjimečně, pokud převáží veřejný zájem, ve zcela nezbytném rozsahu 
omezeny obecně chráněné zájmy. Podle výše uvedeného ZÚR KK obsahují opatření, která
jim umožňuje použít stavební zákon. Zásady územního rozvoje ani jiná územně plánovací 
dokumentace nemůže ukládat povinnosti nad rámec zákonného zmocnění pro její obsah. 
Předmětem územně plánovací dokumentace není stanovovat obsah projektové dokumentace u 
záměrů ani jej jinak měnit. Obsah projektové dokumentace u jednotlivých záměrů (např. 
k územnímu řízení, ke stavebnímu řízení) stanovuje stavební zákon a jeho prováděcí předpisy. 
Požadavky je nutno uplatnit přímo v příslušných procesech a řízeních na základě zmocnění 
dle speciálních právních předpisů.

6. V rámci zpracování navazujících podrobnějších dokumentací silničních komunikací 
navrhnout taková opatření, která budou zajišťovat dostatečnou průchodnost krajiny 
pro zvěř v návaznosti na migrační trasy živočichů. 

Požadavek č. 6 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
V kapitole d.02.2 návrhu ZÚR KK je stanoveno, že koridory veřejné infrastruktury budou 
v územních plánech upřesňovány tak, aby byly respektovány a jen výjimečně, pokud převáží 
veřejný zájem, ve zcela nezbytném rozsahu omezeny obecně chráněné zájmy. Dále v kapitole 
e) upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje jsou uvedeny zásady koncepce ochrany uvedených hodnot 
vč. nezbytného dodržení právem chráněných zájmů vyplývajících z platných právních 
předpisů. Prostřednictvím těchto pokynů je požadavek v obecné míře s ohledem na přípustnou 
podrobnost ZÚR KK respektován a dále je přenesen na navazující územně plánovací 
dokumentaci.
Jak už bylo výše uvedeno, zásady územního rozvoje ani jiná územně plánovací dokumentace 
nemůže ukládat povinnosti nad rámec zákonného zmocnění pro její obsah. Obsah projektové 
dokumentace u záměrů staveb (např. k územnímu řízení, ke stavebnímu řízení) stanovuje 
stavební zákon a jeho prováděcí předpisy. Předmětem územně plánovací dokumentace není 
stanovovat obsah projektové dokumentace u záměrů a ani jej jinak měnit. Projektová příprava 
staveb je uskutečňována autorizovanými osobami, jejich povinností je mj. dodržet platné 
předpisy. Každý záměr prochází povolovacím režimem, při kterém jsou mj. zúčastněny 
orgány, jež na základě kompetencí uvedených v platných právních předpisech chrání právem 
chráněné zájmy. Požadavky je nutno uplatnit přímo v příslušných procesech a řízeních na 
základě zmocnění dle speciálních právních předpisů.

7. V navazujících územně plánovacích dokumentacích účinně bránit fragmentaci 
krajiny. Zdůraznit a respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu. 

Požadavek č. 7 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
Požadavek zajišťující ochranu krajiny a krajinného rázu vč. zabránění či minimalizace 
fragmentaci krajiny je zahrnut v ZÚR KK v kapitole a) – priority územního plánování kraje 
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pro zajištění udržitelného rozvoje území. Dále v kapitole e) upřesnění územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje jsou 
uvedeny zásady koncepce ochrany uvedených hodnot vč. nezbytného dodržení právem 
chráněných zájmů vyplývajících z platných právních předpisů. Prostřednictvím těchto pokynů 
je požadavek s ohledem na vyšší územně plánovací úroveň ZÚR KK respektován v obecné 
míře a dále je přenesen na navazující územně plánovací dokumentace.
Územní plán podle přílohy č.7 vyhl. č.500/2006 Sb., dle odst.1 písm.e) obsahuje koncepci 
uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před 
povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně. Tudíž je tento požadavek řešen 
v samotném územním plánu. Dále je požadavek obsažen v §19 stavebního zákona jako 
součást úkolů územního plánování: „…prověřovat a posuzovat potřebu změn v území 
s ohledem na životní prostředí; dále vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních 
předpisů“. Orgány územního plánování a stavební úřady mají při svojí činnosti povinnost 
zabývat se úkoly územního plánování a respektovat je. Ochrana a respektování právem 
chráněných zájmů je zaručena. 

8. Vytvářet podmínky k ochraně, doplňování a propojování skladebných částí (ÚSES) 
a zvyšovat podíl zatravněných a lesních ploch, mokřadů a dalších ekosystémů 
zvyšujících biodiverzitu, ekologickou stabilitu a snižujících vodní i větrnou erozi půdy. 

Požadavek č. 8 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
Uvedený požadavek je v ZÚR KK zahrnut v kapitole a) – priority územního plánování kraje 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, kde jsou zejména stanoveny priority v oblasti 
ochrany životního prostředí a v kapitole d.02.3, kde je vymezen návrh nadregionálního a 
regionálního územního systému ekologické stability spolu se stanovenými zásadami pro 
usměrňování územního rozvoje a pro rozhodování a se stanovenými úkoly pro územní 
plánování. Zásady koncepce pro ochranu rozvoje přírody a krajiny a krajinných hodnot a 
ochranu vodních poměrů a vodních zdrojů jsou dále stanoveny v kapitole e) ZÚR KK,
zejména v částech e.01 a e.02. Prostřednictvím těchto pokynů a kapitoly h) ZÚR KK je 
požadavek respektován a je přenesen na navazující územně plánovací dokumentace.

9. U záměrů, které nepodléhají procesu EIA a které zasahují do maloplošných a 
velkoplošných ZCHÚ nebo biocenter ÚSES, provést před realizací záměru biologické 
hodnocení a navrhnout opatření pro zamezení negativních účinků na chráněné druhy 
rostlin a živočichů.

Požadavek č. 9 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
Zásady územního rozvoje jako koncepční dokument stanoví zejména základní požadavky 
na účelné a hospodárné využití území, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují 
územně plánovací činnost v území (viz ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona). Dále 
kapitola a) ZÚR KK stanovuje priority v oblasti ochrany životního prostředí, kde je např. 
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stanoveno, že využívání krajiny bude uskutečňováno v souladu s ochranou krajinného rázu a 
s cílovými charakteristikami krajiny – důsledným vyhodnocením záměrů dle zák. č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, resp. zák. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ale i zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění.   
Dále v kapitole d) odst. 3.3. ZÚR KK je stanoveno, že lokalizace konkrétních zařízení musí 
být v souladu s územním plánem, resp. musí odpovídat požadavkům na ochranu životního 
prostředí a udržitelný rozvoj území. Dále pak v kapitole e) zejméma v části e.01 je stanovena 
koncepce ochrany a rozvoje přírody a krajiny a krajinných hodnot tak, že stávající přírodní 
potenciál bude chráněn a rozvíjen na plochách prostřednictvím opatření ochrany přírody 
zahrnující zejména zvláště chráněná území přírody, přírodní parky, mokřady a vodní plochy, 
lokality výskytu chráněných rostlin a živočichů.
Zásady územního rozvoje ani jiná územně plánovací dokumentace nemůže ukládat povinnosti 
nad rámec zákonného zmocnění pro její obsah. Obsah projektové dokumentace u záměrů 
staveb (např. k územnímu řízení, ke stavebnímu řízení) stanovuje stavební zákon a jeho 
prováděcí předpisy. Předmětem územně plánovací dokumentace není stanovovat obsah 
projektové dokumentace ani jej jinak měnit. Projektová příprava staveb je uskutečňována 
autorizovanými osobami, jejich povinností je mj. dodržet platné předpisy. Každý záměr 
prochází povolovacím režimem, při kterém jsou mj. zúčastněny orgány, jenž na základě 
uvedených kompetencí v platných právních předpisech chrání právem chráněné zájmy. 
Požadavky je nutno uplatnit přímo v příslušných procesech a řízeních na základě zmocnění 
dle speciálních právních předpisů.

10. Vznikne-li potřeba vymezení nových záměrů strategického významu pro rozvoj 
kraje a záměrů nadmístního významu v ZÚR KK, budou tyto záměry nejprve 
prověřeny zpracováním územních studií, které budou projednány s Ministerstvem 
životního prostředí a s ostatními příslušnými dotčenými orgány.

Požadavek č.10 není zohledněn.
Zdůvodnění:
Požadavek se nevztahuje k ZÚR KK, ale k případně budoucím, dosud nespecifikovaným a 
neznámým záměrům v ZÚR KK neuvedeným. Požadavek nemá právní základ v platných 
právních předpisech. Při pořizování územní studie (i na základě podnětu) je nutné postupovat 
v souladu s § 30 stavebního zákona. Uvedené ustanovení neukládá pořizovateli územní studie 
povinnost jí projednat. Obsah územně plánovací dokumentace (ZÚR, ÚP, RP) je stanoven ve 
stavebním zákonu a v jeho prováděcích vyhláškách. Podle § 36 odst. 2 stavebního zákona 
mohou zásady územního rozvoje ve vybraných plochách nebo koridorech uložit prověření 
jejich využití územní studií. V ZÚR KK nelze stanovit požadavky na zpracování územní 
studie na záměry, které zatím nejsou známé a nejsou v ZÚR KK zapracovány. Stejně tak 
nemůže obsahovat požadavek, že případné zpracování územních studií „na dosud neznámé
záměry“ bude následně projednáno s Ministerstvem životního prostředí a ostatními dotčenými 
orgány. ZÚR KK stanovuje povinnost zpracování územních studií pouze u vybraných záměrů 
uvedených v kapitole i).
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11. Regulovat rekreační využívání tam, kde se rekreace a sport charakterem nebo 
intenzitou dostávají do rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, 
zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
Spolupracovat s dotčenými orgány ochrany přírody.

Požadavek č.11 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
Zásady územního rozvoje podle § 36 odst. 1 stavebního zákona vymezují v kapitole d) plochy 
nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreaci a sport s rozdělením na plochy funkčně 
homogenní a plochy k upřesnění funkčního vymezení. Současně stanovují kritéria a 
podmínky po využití těchto ploch nadmístního významu. U ploch funkčně homogenních je 
stanovena podmínka, že  lokalizace konkrétních zařízení musí být v souladu s územním 
plánem a musí odpovídat požadavkům na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj 
území. U ploch určených k upřesnění funkčního využití je podle kapitoly i) ZÚR KK 
stanovena povinnost ověřit kritéria a podmínky využití územní studií. Požadavek je dále 
zahrnut v kapitole a) ZÚR KK, kde jsou stanoveny priority územního plánování a v kapitole 
e) kde jsou stanoveny podmínky ochrany rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot území kraje. 
Při postupu pořizování územně plánovacích dokumentací a následných řízeních jsou účastny 
dotčené orgány, které hájí mj. zájmy ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, zemědělského 
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa. Tyto orgány uplatňují své 
požadavky v rámci svých zmocnění daných příslušnými právními předpisy. Požadavek 
spolupráce dotčených orgánů je zákonnou povinností vycházející např. z ustanovení § 8 
odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, kdy správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu 
dobré správy a podle § 4 odst.2) stavebního zákona, kdy např. orgány územního plánování 
postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle 
zvláštních právních předpisů.

12. V navazujících územně plánovacích dokumentacích zdůraznit a respektovat ochranu 
podzemních a povrchových vodních zdrojů. 

Požadavek č. 12 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
Uvedený požadavek je v ZÚR KK zahrnut v kapitole a) – priority územního plánování kraje 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, kde jsou zejména stanoveny priority v oblasti 
ochrany životního prostředí, dále pak v kapitole e) zejména v části e.02, kde je stanovena 
koncepce ochrany vodních poměrů a vodních zdrojů. Prostřednictvím těchto pokynů je 
požadavek v ZÚR KK respektován a je přenesen na navazující územně plánovací 
dokumentace.
Při pořizování územně plánovacích dokumentací a v následných řízeních jsou účastny 
dotčené orgány, které hájí mj. zájmy ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, zemědělského 
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa. Tyto orgány uplatňují své 
požadavky v rámci svých zmocnění daných příslušnými právními předpisy. 
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13. V navazujících územně plánovacích dokumentacích vytvářet podmínky vedoucí ke 
snížení rozsahu území zatíženého těžbou a podporovat opatření k rekultivaci tohoto 
území.

Požadavek č. 13 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
ZÚR KK mj. v kapitole e) zejména v části e.02 stanovuje koncepci ochrany a využití zdrojů 
nerostných surovin. Těžba nerostných surovin je realizovaná na základě platných povolení
příslušných orgánů, kterým předchází jednotlivá řízení. Typ a druh rekultivace území je 
stanovován v provázanosti na povolení o vydobytí ložiska. Výsledky těchto řízení, např.
rozhodnutí o dobývacím prostoru, vymezení chráněného ložiskového území apod., jsou 
závazným podkladem pro orgány územního plánování. Zásady územního rozvoje nejsou 
zmocněni navrhovat změnu či zrušení těchto závazných podkladů. ZÚR KK v kapitole e) 
zejména v části e.03 stanovují podmínky využití pro území dotčené těžbou, a to - pořídit 
v dostatečném předstihu urbanistickou koncepci revitalizace a cílového využití prostoru. Na 
základě výše uvedeného je zřejmé, že ZÚR KK vytváří územní podmínky ke snížení rozsahu
území zatíženého těžbou. Požadavek je dle výše uvedeného zahrnut do ZÚR KK, a tím je 
přenesen i na navazující územně plánovací dokumentace.

14. U všech nových záměrů v rámci územně plánovacích dokumentací minimalizovat 
negativní zásahy do PUPFL a zábory ZPF a v rámci procesu EIA upřednostňovat 
varianty s nejmenší plochou záboru.

Požadavek č. 14 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
Uvedený požadavek je v ZÚR KK zahrnut v kapitole a) priority územního plánování kraje pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, kde jsou zejména stanoveny priority v oblasti ochrany 
životního prostředí. Jednou z uvedených priorit je v odst. 3.2. stanoveno: „důsledná ochrana 
nezastavěného území - ochrana přírody a krajiny před nadměrnou zátěží novou výstavbou a 
turistickým ruchem, a to i v územích intenzivní urbanizace (v rozvojových oblastech a osách), 
kde je třeba zachovávat a vytvářet podmínky pro územní systémy ekologické stability, pro 
vznik veřejně přístupných pásů zeleně, které umožní rekreační využívání krajiny a zachování 
jejích reprodukčních schopností; přitom jako významný přírodní prvek chránit a nově 
navrhovat lesní porosty“. Dále pak v kapitole e) zejména v části e.01 je stanovena koncepce 
ochrany a rozvoje přírody a krajiny a krajinných hodnot tak, že ochranu a tvorbu přírodního a 
krajinného prostředí kraje je nutno považovat za prvořadý zájem, jehož případné převážení 
jiným veřejným zájmem je přípustné pouze na základě průkazu, že tento veřejný zájem 
v dlouhodobém horizontu převyšuje zájem zachování krajinných hodnot. Prostřednictvím 
těchto pokynů je požadavek v ZÚR KK respektován a je přenesen i na navazující územně 
plánovací dokumentace.
Požadavek na upřednostnění variant či upřednostnění některých zájmů v procesu EIA 
prostřednictvím ZÚR KK je nad rámec zmocnění této dokumentace a nad rámec právní 
úpravy. Proces EIA je upraven zákonem 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. Podle ustanovení § 1 odst. 3 tohoto zákona: Účelem 
posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání 
rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak 
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k udržitelnému rozvoji společnosti. 1b) Tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle 
zvláštních právních předpisů. Posouzení vlivů konkrétního záměru na životní prostředí 
a zhodnocení řešení s nejmenším negativním vlivem je předmětem procesu EIA, v němž 
uplatňují konkrétní požadavky a konkrétní podrobné podmínky pro realizaci záměrů 
prostřednictvím svých stanovisek dotčené orgány, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních 
právních předpisů. Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
vydává příslušný úřad na základě dokumentace (k záměru), popřípadě oznámení, posudku 
a veřejného projednání podle § 9 odst. 9 a vyjádření k nim uplatněných. Jedná se o postupy, 
které nemohou zásady územního rozvoje vztahovat na sebe resp. je nahrazovat. Je nutno také 
konstatovat, že výběr konkrétního výsledného řešení v rámci procesu EIA nelze předjímat 
v územně plánovací dokumentaci.
V tomto případě je požadavek minimalizace vlivů na PUPFL a ZPF dán právními předpisy 
(např. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon). Pořizování územně 
plánovacích dokumentací doprovázejí zákonné postupy a normy, v nichž je ochrana právem 
chráněných zájmů zaručena. Požadavky je nutno uplatnit přímo v příslušných procesech a 
řízeních na základě zmocnění dle speciálních právních předpisů.

15. V rámci nově navržených ploch pro výrobu povolovat pouze takové druhy výroby, 
které nebudou významně negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší.

Požadavek č. 15 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
Zásady územního rozvoje jako koncepční dokument stanovují v kapitole a) základní priority 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Jedním z oblasti priorit je 
také oblast ochrany životního prostředí. ZÚR KK dále v kapitole e) stanovují koncepci 
ochrany a rozvoje přírody a krajiny a krajinných hodnot tak, že ochranu a tvorbu přírodního a 
krajinného prostředí kraje je nutno považovat za prvořadý zájem, jehož případné převážení 
jiným veřejným zájmem je přípustné pouze na základě průkazu, že tento veřejný zájem 
v dlouhodobém horizontu převyšuje zájem zachování krajinných hodnot. 
Uvedený požadavek se vztahuje k procesu povolování, resp. umisťování konkrétních staveb. 
Problematiku omezování a předcházení znečišťování ovzduší a snižování množství 
vypouštěných znečišťujících látek upravuje zákon č. 86/2002 o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a ochrana těchto zájmů je zajištěna 
prostřednictvím příslušných správních orgánů v povolovacích řízeních dle § 17 odst. 1 
písm. b), c) a d) uvedeného zákona. Zásadami územního rozvoje není možné určovat 
podmínky či požadavky pro uvedené povolovací procesy. V rámci ZÚR není definováno 
konkrétní přípustné, nepřípustné či podmíněně přípustné využití funkčních ploch, v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 1 stavebního zákona: Zásady územního rozvoje stanoví zejména 
základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo 
koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo 
koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro 
rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití.
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16. Všechny větší investiční záměry v průmyslu, dopravě, obchodu a další vybavenosti, 
vyvolávající dopravní nároky, budou důsledně posuzovány z hlediska vlivů na životní 
prostředí (SEA, EIA), závěry a doporučení z nich budou převzata do správních řízení 
a do správních rozhodnutí o jejich umístění a povolení.

Požadavek č. 16 je vzat na vědomí, zasahuje však mimo rámec ZÚR. 
Zdůvodnění:
Zásady územního rozvoje jako koncepční dokument stanoví zejména základní požadavky 
na účelné a hospodárné využití území, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují 
územně plánovací činnost v území (viz ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona). ZÚR KK 
v kapitole d.02.2 návrhu ZÚR KK stanovují, že koridory veřejné infrastruktury budou 
v územních plánech upřesňovány tak, aby byly respektovány a jen výjimečně, pokud převáží 
veřejný zájem, ve zcela nezbytném rozsahu omezeny obecně chráněné zájmy. 
Posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí se na základě § 19 odst. 2 stavebního zákona 
zpracovává dle jeho přílohy. Posuzování vlivů ZÚR KK na životní prostředí (SEA) je součástí 
vyhodnocení vlivu ZÚR KK na udržitelný rozvoj území a tedy součástí odůvodnění ZÚR KK.  
Zpracování posouzení nižších územně plánovacích dokumentací z hlediska vlivu na životní 
prostředí je upraveno ve stavebním zákoně a v zákoně č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění. Tento předpis určuje kategorii záměrů, jakož i postup 
procesu posouzení. Určení, zda uvedený záměr např. podléhá posouzení, nebo podléhá tzv. 
zjišťovacímu řízení je kompetencí orgánů v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 
v souladu se zákonem č.100/2001 Sb. Závaznost stanovisek příslušného orgánu posuzování je 
stanovena v zákoně č.100/2001 Sb., tj. příslušný úřad dle §10 zák. č.100/2001Sb., vydává 
stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí, jehož obsah dle § 10 
odst. 4 bere při svém rozhodování správní úřad vždy v úvahu. Jsou-li ve stanovisku uvedeny 
konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v 
opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí 
musí vždy obsahovat odůvodnění. Podle § 10g zák. č.100/2001 Sb., je schvalující orgán 
povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci; popřípadě 
pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo 
jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Z uvedeného 
vyplývá, že k zapracování závěrů a doporučení ze stanovisek EIA při umisťování záměrů a 
jejich povolování je zmocněn příslušný správní orgán a není možné do jeho kompetencí 
zasahovat a tyto vztahovat na zásady územního rozvoje. Zásady územního rozvoje ani jiná 
územně plánovací dokumentace nemůže ukládat povinnosti nad rámec zákonného zmocnění 
pro její obsah.  Proto zásadami územního rozvoje není možné určovat podmínky či požadavky 
uvedené příslušnými předpisy pro posouzení vlivu na SEA, EIA. 

17. V rámci celkového systému sledování dopadů implementace ZÚR KK sledovat 
dopady implementace ZÚR KK na životní prostředí a veřejné zdraví a pravidelně 
zveřejňovat výstupy monitoringu.

Požadavek č. 17 byl a bude respektován v souladu se stavebním zákonem a správním 
řádem.
Zdůvodnění:
Podle § 42 stavebního zákona jsou zásady územního rozvoje pravidelně aktualizovány. Podle 
odst. 1 § 42 stavebního zákona musí být nejpozději do 2 let po vydání zásad územního 



ZÚR KK – ODŮVODNĚNÍ   k vydání - 08.2010
Příloha č. 5 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
území, stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivu na životní 
prostředí spolu s informací, jak bylo zohledněno

13/23 KÚKK, ORR – oddělení územního plánování

rozvoje zpracována zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období a musí být předložena 
zastupitelstvu kraje. Návrh zprávy musí být před předložením zastupitelstvu kraje 
konzultován s obcemi kraje a dotčenými orgány. Zpráva o uplatňování zásad podle 
ustanovení § 9 písm. a) vyhlášky č. 500/2006 Sb., mj. obsahuje vyhodnocení uplatňování 
zásad územního rozvoje včetně sdělení, zda nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný 
rozvoj území, a byly-li zjištěny, návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci.
V případě, že na základě projednání schválené zprávy o uplatňování ZÚR KK vyplyne 
potřeba aktualizovat dokumentaci ZÚR KK, bude podle § 42 odst. 2 zpracována aktualizace 
ZÚR KK. Při aktualizaci se postupuje obdobně podle ustanovení § 36-41 stavebního zákona. 
Na základě požadavku uvedeného ve zprávě o uplatňování zásad může být zpracován nový 
návrh zásad územního rozvoje.
Při zpracovávání aktualizace zásad územního rozvoje, bude její součástí aktualizace 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Obsah vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný 
rozvoj území stanovuje příloha č. 5 vyhl. č.500/2006 Sb., tedy vč. vyhodnocení vlivů ZÚR  na 
životní prostředí. V okamžiku zpracování aktualizace ZÚR se paralelně zpracovává také 
„aktualizace“ hodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí a tímto způsobem mj. dochází ke 
sledování dopadů ZÚR na životní prostředí.
Projednávaný návrh zásad územního rozvoje vč. stanovených příloh je zveřejňován v rozsahu
daným § 36- 41 stavebního zákona. Zásady územního rozvoje, jakož i hodnocení vlivů  ZÚR 
na životní prostředí jsou po vydání dle § 164 odst. 4 stavebního zákona zveřejněny způsobem 
umožňující dálkový přístup. 

18. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vyhodnocení všech 
stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření, námitek a připomínek došlých po 
celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i 
k jejímu vyhodnocení.

Požadavek č. 18 bude respektován v souladu se stavebním zákonem a správním řádem.
Zdůvodnění:
ZÚR KK budou zveřejněny dálkovým přístupem v souladu s § 164 stavebního zákona. 

B. Podmínky stanoviska z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000:

Realizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebude mít významný 
negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti pouze za dodržení níže 
uvedených podmínek stanoviska:

19. Vzhledem k tomu, že hodnocená koncepce nepřináší u některých navržených záměrů 
dostatečně podrobné údaje, které by umožnily přesně posoudit konkrétní míru a rozsah 
případného vlivu na jednotlivé evropsky významné lokality, je potřeba u 52 rozvojových 
oblastí, os, ploch, u 38 záměrů, u kterých byl zjištěn možný negativní vliv – hodnota „?“ 
přenést požadavek na posouzení vlivu konkrétních záměrů na EVL (PO) dle § 45h,i 
ZOPK do dalších fází správních řízení (územně plánovací dokumentace, procedury EIA, 
územní a stavební řízení apod.)
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Požadavek č. 19 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
V kapitole h) odstavci 6) ZÚR KK je zakotvena podmínka, že při hodnocení vlivu územních 
plánů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, ve kterých budou zpřesňovány plochy, 
koridory, oblasti, osy u nichž bylo v hodnocení této dokumentace ZÚR KK na lokality 
soustavy NATURA 2000 upozorněno na možné ovlivnění, je nutné věnovat pozornost 
rizikům, která jsou uvedena v příloze č.3 dokumentace Hodnocení vlivů ZÚR KK na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (součást odůvodnění návrhu ZÚR KK). Shodně je 
v kapitole h) v odstavci 7) ZÚR KK zakotvena podmínka, že při hodnocení vlivu územních 
plánů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, ve kterých budou zahrnuty a 
zpřesňovány plochy a koridory zmíněné v kapitole 4.3. dokumentace Hodnocení vlivů ZÚR 
KK na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, je nutné věnovat pozornost hodnocení 
jejich vlivů ve spojení s dalšími tam uvedenými plochami a koridory (kumulativní vlivy).
Požadavek na zpracování posouzení SEA či NATURA je v kompetenci příslušného orgánu 
dle zákona č.100/2001 Sb., a zák. č.114/1992 Sb. Prosazování zájmů a požadavků 
vyplývajících z platné legislativy při realizování konkrétních záměrů, resp. při jejich přípravě,
a při rozhodování v území se děje v příslušných správních řízeních a povolovacích procesech 
prostřednictvím stanovisek dotčených orgánů, které chrání právem chráněné zájmy podle 
zvláštních právních předpisů. Dotčené orgány uplatňují v příslušných procesech a řízeních svá 
stanoviska či závazná stanoviska v souladu se stavebním zákonem na základě zmocnění dle 
speciálních právních předpisů vždy v míře příslušející dané dokumentaci. Jedná se tedy 
o kompetenci příslušného správního orgánu, vztahující se k nutnosti posuzování konkrétní 
stavby či záměru podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

20. Při realizaci konkrétních záměrů ZÚR KK je nezbytné odstranit či minimalizovat 
eventuální prostorovou kolizi záměru s předměty ochrany evropsky významných lokalit, 
resp. s biotopy druhů a typy evropských stanovišť. 

Požadavek č. 20 je zohledněn v míře příslušející této dokumentaci.
Zdůvodnění:
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje stanovují v kapitole a) základní prioritu 
územního plánování, a to že při konkrétních územně technických návrzích (plochy, koridory, 
podmínky pro využití území) je třeba vždy zvažovat důsledky těchto návrhů jak na ochranu 
přírody, tak i na hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel. Dále kapitola a) stanovuje 
priority v oblasti ochrany životního prostředí, kde je např. stanoveno, že využívání krajiny 
bude uskutečňováno v souladu s ochranou krajinného rázu a s cílovými charakteristikami 
krajiny – důsledným vyhodnocením záměrů dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí v platném znění, resp. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění, ale i zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon) v platném znění. Dále v kapitole d) odst. 3.3. ZÚR KK je stanoveno, že lokalizace 
konkrétních zařízení musí být v souladu s územním plánem, resp. musí odpovídat 
požadavkům na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj území. Dále pak v kapitole e) 
zejména v části e.01 je stanovena koncepce ochrany a rozvoje přírody a krajiny a krajinných 
hodnot tak, že ochranu a tvorbu přírodního a krajinného prostředí kraje je nutno považovat za 
prvořadý zájem, jehož případné převážení jiným veřejným zájmem je přípustné pouze na 
základě průkazu, že tento veřejný zájem v dlouhodobém horizontu převyšuje zájem zachování 
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krajinných hodnot. Stávající přírodní potenciál bude chráněn a rozvíjen na plochách 
prostřednictvím opatření ochrany přírody zahrnující zejména lokality Natura 2000. 
Prostřednictvím těchto pokynů je požadavek v ZÚR KK respektován a je přenesen i na 
navazující územně plánovací dokumentace.
V ZÚR není možné stanovovat konkrétní požadavky a podmínky pro přípravu a realizaci 
záměrů a předjímat tímto výsledky samostatných postupů. Ochrana evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí je dána zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Realizaci konkrétních záměrů, které kupříkladu kolidují, nebo 
mohou kolidovat s evropsky významnou lokalitou, nebo ptačí oblastí předchází mj. 
projektová příprava a povolovací režim v území. Při těchto řízeních jsou zúčastněny orgány,
jež na základě uvedených kompetencí v platných právních předpisech chrání právem chráněné 
zájmy. Požadavky musí v míře příslušející dané dokumentaci uplatnit dotčené orgány přímo 
v příslušných procesech a řízeních na základě zmocnění dle platných právních předpisů.

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu dle 
§ 10g odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a příslušných ustanovení 
stavebního zákona zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke 
koncepci. Dále upozorňujeme schvalující orgán na povinnost ve smyslu § 10g odst. 5 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Upozornění je zohledněno v míře příslušející této dokumentaci. 
Bude respektováno v intencích stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 10i zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 písm. c) 
stavebního zákona je stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno součástí odůvodnění ZÚR KK. Vydané 
ZÚR KK ve formě opatření obecné povahy budou zveřejněny dle části šesté zákona č. 
500/2004Sb., správního řádu. Jak je výše uvedeno, krajský úřad podle § 164 stavebního 
zákona zveřejní vydané ZÚR KK spolu s usnesením zastupitelstva kraje a informací, kde je 
možné do nich nahlížet způsobem umožňující dálkový přístup. Toto zároveň oznámí 
jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1 § 164 stavebního zákona. Spolu se 
ZÚR KK bude zveřejněno sdělení se zdůvodněním jak ZÚR KK zohledňuje podmínky 
vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

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. Výše 
uvedené povinnosti je třeba respektovat s ohledem na požadavky směrnice 2001/42/ES o 
posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.

Upozornění vzato na vědomí. 
Bude respektováno v intencích stavebního zákona. Dle ustanovení § 42 odst. 1 stavebního 
zákona je krajský úřad povinen předložit zastupitelstvu kraje nejpozději do 2 let po vydání 
zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace zprávu o jejich uplatňování 
v uplynulém období. Návrh zprávy musí být před předložením zastupitelstvu kraje 
ke schválení konzultován s obcemi kraje a s dotčenými orgány.
Zpráva o uplatňování zásad podle ustanovení § 9 písm. a) vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
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územně plánovací činnosti, obsahuje (mimo jiné) vyhodnocení uplatňování zásad územního 
rozvoje včetně sdělení, zda nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, 
a byly-li zjištěny, návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci.

Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce 
zajistí u každého navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti.

Upozornění vzato na vědomí.
Předpoklad se zřejmě týká zajištění nejširší publicity a informování veřejnosti při realizaci 
záměrů během procesu posuzování jejich vlivů na životní prostředí (EIA – dle dílu 2 zákona 
č.100/2001 Sb.), uvedených v posouzení vlivu koncepce ZÚR KK na životní prostředí (SEA).   
Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), vč. zveřejňování se řídí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., a vykonávají jej příslušné orgány v oblasti posuzování vlivů na 
životní prostředí.
Vydané ZÚR KK vč. všech příloh (VV na URÚ, SEA, NATURA, atd.) budou zveřejněny 
krajským úřadem v souladu s § 164 stavebního zákona. Realizace záměrů obsažených v ZÚR 
KK a další aktivity s tím spojené, probíhají na základě následných řízení u příslušných 
správních orgánů, ZÚR KK toto již nepřísluší. 
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O.d.3 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí    

MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ
100 00  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65

V Praze dne 28. července 2010
Č.j. : 64798/ENV/10

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 

„Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje“

verze po veřejném projednání

Předkladatel koncepce: Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor regionálního rozvoje
oddělení územního plánování
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory

Zpracovatel koncepce: Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, Urbanistický ateliér
Varšavská 22
120 00 Praha 2

Zpracovatel posouzení:        Atelier T-plan, s.r.o.
Na Šachtě 9
170 00 Praha 7 - Holešovice

Mgr. Alena Kubešová, Ph.D.
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(osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí dle 
§ 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,        
č.j. 3269/468/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999)

RNDr. Libor Krajíček
(osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí dle 
§ 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,           
č.j 5033/793/OPV/93 ze dne 19.04. 1994)

Mgr. Ondřej Volf
(autorizace k provádění posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, č.j. 630/905/05 ze dne 
19.5.2005)
Mgr. Eva Chvojková
(autorizace k provádění posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, č.j. 630/214/05 ze dne 
8.3.2005)

Stručný popis koncepce:
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon) by měly Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 
(dále též jen „ZÚR KK“) stanovit základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání 
území, vymezit plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovit požadavky na jejich 
využití. ZÚR KK rovněž definují plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a na 
území Karlovarského kraje určují priority územního plánování a úkoly pro podrobnější 
územně plánovací dokumentaci.

ZÚR KK vymezují nadmístní rozvojové oblasti, nadmístní rozvojové osy a specifické 
oblasti nadmístního významu.

Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje. Součástí zásad územního 
rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu ustanovení § 36 odst. 
1 stavebního zákona.

Dokumentace po věcné stránce obsahuje:

 stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území;
 zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v politice 

územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které 
svým významem přesahují území více obcí;

 zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje             
a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu;

 zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch 
a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES  a územních rezerv;

 upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území kraje;

 vymezení cílových charakteristik krajiny;
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 vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení asanačních území nadmístního 
významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit; 

 stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí 
a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám 
obnovy a rozvoje sídelní struktury;

 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její 
schválení pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací 
činnosti.

Cíle ZÚR KK nejsou v zásadním rozporu s prioritními cíli uvedenými v národních 
strategických programových dokumentech (případně jejich návrhy) a regionálních 
dokumentech Karlovarského kraje. V rámci ZÚR KK byly stanoveny priority územního 
plánování, které jsou důležitým rozhodovacím kritériem pro výběr záměrů, které je nutné 
upřednostnit.

Stručný popis vyhodnocení:
Posouzení vlivů ZÚR KK na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno 

v souladu s požadavky platného stavebního zákona 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. 

Vlastní obsahová náplň dokumentace vychází z dokumentace Vyhodnocení vlivů 
Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje (dále jen „ÚP VÚC KK“)       
na životní prostředí (Anděl P. a kol., Evernia, s.r.o., Liberec, 2005). Předkládaná 
dokumentace v části věnované konkrétním záměrům shrnuje hodnocení, provedená                
v dokumentaci Vyhodnocení vlivů ÚP VÚC KK na životní prostředí (2005) a hodnotí návrhy, 
které nebyly obsaženy v Konceptu ÚP VÚC KK a jsou uvedeny v Návrhu ZÚR KK. 
Dokumentace rovněž znovu hodnotí koncepční záměry a záměry staveb, u kterých došlo ke 
změně v územním vymezení. Naopak dokumentace již neuvádí původní záměry, které byly 
vyřazeny a v Návrhu ZÚR KK se neobjevují.

Předmětem bylo celkové hodnocení koncepce Návrhu ZÚR KK ve vztahu k cílům 
ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni (národní a krajské koncepce). 
Hodnocení vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezení specifických oblastí, 
veřejně prospěšných staveb (VPS), veřejně prospěšných opatření (VPO), rozvojových ploch    
a záměrů nadmístního významu, které nebyly obsahem Konceptu ÚP VÚC KK nebo              
v porovnání s Konceptem ÚP VÚC KK došlo ke změně v jejich územním vymezení,              
z hlediska ochrany složek životního prostředí. Hodnoceny jsou rovněž varianty řešení (celkem 
3), které jsou v souladu s požadavky Souborného stanoviska ke Konceptu řešení ÚP VÚC KK 
prověřovány v Návrhu ZÚR KK. 

Metodický postup při hodnocení byl převzat z dokumentace SEA ÚP VÚC KK (2005) 
tak, aby v rámci procesu zpracování ÚPD byla zajištěna kompatibilita vyhodnocení 
jednotlivých záměrů z hlediska vlivů na složky životního prostředí před 1.1.2007                    
a po 1.1.2007. 
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Vliv konkrétního záměru na jednotlivé složky životního prostředí (neboli citlivost 
jednotlivých složek životního prostředí k realizaci daného záměru) byl hodnocen                    
v pětibodové stupnici (1 – 5). V dalším kroku bylo na základě vyhodnocení vlivů                  
na jednotlivé složky životního prostředí (ve stupních 1 – 5) provedeno rovněž vyhodnocení 
vlivů jednotlivých záměrů na životní prostředí jako celek, resp. stanovení tří kategorií 
(stupňů) „přijatelnosti“ záměrů. Zpracovatelem vyhodnocení vlivů ÚP VÚC KK byla dále 
provedena kategorizace citlivosti území Karlovarského kraje. Tato kategorizace nemá přímý 
vztah k provedenému hodnocení vlivů Návrhu ZÚR KK na životní prostředí. Kategorizace 
„citlivosti“ území Karlovarského kraje měla za cíl převést oborově velmi rozmanité údaje        
z analytických map na srovnatelné kategorie míry realizovatelnosti stavby. Kategorizací         
je řešené území Karlovarského kraje rozčleněno do tří základních kategorií: území vysoce 
citlivé, kompromisní a volné. Kompromisní území se ještě dělí na tři subkategorie, takže        
je celkem vymezeno 5 stupňů. Kategorizace byla provedena pro 4 tématické okruhy (příroda, 
voda + geologie, půda + les, antropogenní složky).

Součástí procesu posuzování vlivů koncepce bylo také posouzení vlivů koncepce na 
území evropsky významné lokality a ptačí oblasti ve smyslu ustanovení § 45h a § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně 
přírody a krajiny). 

Průběh posuzování:
Na základě ustanovení § 187 a v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 stavebního 

zákona Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje jako pořizovatel, 
pořídil návrh ZÚR KK.

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 stavebního zákona rovněž zajistil 
zpracování Vyhodnocení vlivů ZÚR KK na udržitelný rozvoj území. Součástí Vyhodnocení 
vlivů ZÚR KK na udržitelný rozvoj území je Vyhodnocení vlivů ZÚR KK na životní 
prostředí.

Vyhodnocení vlivů ZÚR KK na udržitelný rozvoj území bylo projednáno dle 
ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona dne 2. 7. 2008 v Karlových Varech v budově 
Krajského úřadu Karlovarského kraje. Téhož dne byl projednán i návrh ZÚR KK v souladu 
s ustanovením § 37 odst. 2 stavebního zákona. 

Návrh ZÚR KK upravený na základě připomínek a stanovisek dotčených orgánů státní 
správy byl dne 24. 6. 2010 veřejně projednán v souladu s ustanovením § 39 stavebního 
zákona.
Závěry posuzování:

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena l) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě
návrhu ZÚR KK včetně zpracovaného Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření 
k němu podaných a veřejného projednání
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SOUHLASNÉ STANOVISKO

k návrhu

„Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje“

verze po veřejném projednání

s následujícími podmínkami (část A, část B):

A. Podmínky stanoviska:
1. Při plánování územně plánovací činnosti v jednotlivých rozvojových oblastech a osách 

a specifických oblastech musí být respektovány principy a podmínky stanovené 
v dokumentu Vyhodnocení vlivů ZÚR KK na životní prostředí dle přílohy stavebního 
zákona včetně podmínek vyplývajících z platné legislativy, tj. zejména území 
chráněná v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny, podmínky vyplývající 
z CHOPAV a dále ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zohlednit problematiku životního prostředí v rámci celkového systému hodnocení 
a výběru projektů, to znamená zejména:
 zapracovat navržená environmentální kritéria do celkového systému hodnocení       

a výběru projektů (přičemž je možné provést jejich výběr a případnou modifikace 
pro jednotlivé priority (opatření, respektive pro jednotlivé projekty),

 provázat systém environmentálního hodnocení projektů s monitoringem dopadů 
implementace ZÚR KK,

 zajistit dostatečnou informovanost žadatelů o environmentální problematice            
a o možných vazbách předkládaných projektů na životní prostředí.

3. Při realizaci projektů respektovat opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci 
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a složky životního prostředí navržená 
v kapitole 7 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

4. V rámci pořizování územně plánovacích dokumentacích zpřesnit vymezení 
dopravních koridorů a koridorů technické infrastruktury tak, aby bylo zamezeno 
střetům se zvláště chráněným územím (ZCHÚ). Případné střety skladebných částí 
územního systému ekologické stability (ÚSES) s dopravními koridory a koridory pro 
vedení technické infrastruktury budou podrobněji řešeny v rámci procesu EIA tak, aby 
byla zajištěna ochrana těchto prvků ÚSES.

5. Při realizaci nových dopravních záměrů, u kterých není možné vyloučit negativní 
vlivy hluku a imisí z ovzduší na životní prostředí a veřejné zdraví, využívat všech 
dostupných opatření ke snížení jmenovaných negativních důsledků dopravy, zpracovat 
rozptylovou a hlukovou studii a na základě výsledků těchto studií přijmout opatření 
pro zmírnění negativních účinků.
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6. V rámci zpracování navazujících podrobnějších dokumentací silničních komunikací 
navrhnout taková opatření, která budou zajišťovat dostatečnou průchodnost krajiny 
pro zvěř v návaznosti na migrační trasy živočichů. 

7. V navazujících územně plánovacích dokumentacích účinně bránit fragmentaci krajiny. 
Zdůraznit a respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu. 

8. Vytvářet podmínky k ochraně, doplňování a propojování skladebných částí (ÚSES) 
a zvyšovat podíl zatravněných a lesních ploch, mokřadů a dalších ekosystémů 
zvyšujících biodiverzitu, ekologickou stabilitu a snižujících vodní i větrnou erozi 
půdy. 

9. U záměrů, které nepodléhají procesu EIA a které zasahují do maloplošných                  
a velkoplošných ZCHÚ nebo biocenter ÚSES provést před realizací záměru 
biologické hodnocení a navrhnout opatření pro zamezení negativních účinků             
na chráněné druhy rostlin a živočichů.

10. Vznikne-li potřeba vymezení nových záměrů strategického významu pro rozvoj kraje 
a záměrů nadmístního významu v ZÚR KK, budou tyto záměry nejprve prověřeny 
zpracováním územních studií, které budou projednány s Ministerstvem životního 
prostředí a s ostatními příslušnými dotčenými orgány.

11. Regulovat rekreační využívání tam, kde se rekreace a sport charakterem nebo 
intenzitou dostávají do rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, 
zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(PUPFL). Spolupracovat s dotčenými orgány ochrany přírody.

12. V navazujících územně plánovacích dokumentacích zdůraznit a respektovat ochranu 
podzemních a povrchových vodních zdrojů. 

13. V navazujících územně plánovacích dokumentacích vytvářet podmínky vedoucí        
ke snížení rozsahu území zatíženého těžbou a podporovat opatření k rekultivaci tohoto 
území.

14. U všech nových záměrů v rámci územně plánovacích dokumentací minimalizovat 
negativní zásahy do PUPFL a zábory ZPF a v rámci procesu EIA upřednostňovat 
varianty s nejmenší plochou záboru.

15. V rámci nově navržených ploch pro výrobu povolovat pouze takové druhy výroby, 
které nebudou významně negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší.

16. Všechny větší investiční záměry v průmyslu, dopravě, obchodu a další vybavenosti, 
vyvolávající dopravní nároky, budou důsledně posuzovány z hlediska vlivů na životní 
prostředí (SEA, EIA), závěry a doporučení z nich budou převzata do správních řízení 
a do správních rozhodnutí o jejich umístění a povolení.

17. V rámci celkového systému sledování dopadů implementace ZÚR KK sledovat 
dopady implementace ZÚR KK na životní prostředí a veřejné zdraví a pravidelně 
zveřejňovat výstupy monitoringu.

18. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vyhodnocení všech 
stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření, námitek a připomínek došlých 
po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, 
tak i k jejímu vyhodnocení.
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Příloha č. 5 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
území, stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivu na životní 
prostředí spolu s informací, jak bylo zohledněno
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B. Podmínky stanoviska z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000:

Realizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebude mít významný 
negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti pouze za dodržení níže 
uvedených podmínek stanoviska:

19. Vzhledem k tomu, že hodnocená koncepce nepřináší u některých navržených záměrů 
dostatečně podrobné údaje, které by umožnily přesně posoudit konkrétní míru a rozsah 
případného vlivu na jednotlivé evropsky významné lokality, je potřeba                          
u 52 rozvojových oblastí, os, ploch, u 38 záměrů, u kterých byl zjištěn možný 
negativní vliv – hodnota „?“ přenést požadavek na posouzení vlivu konkrétních 
záměrů na EVL (PO) dle § 45h,i ZOPK do dalších fází správních řízení (územně 
plánovací dokumentace, procedury EIA, územní a stavební řízení apod.).

20. Při realizaci konkrétních záměrů ZÚR KK je nezbytné odstranit či minimalizovat 
eventuální prostorovou kolizi záměru s předměty ochrany evropsky významných 
lokalit, resp. s biotopy druhů a typy evropských stanovišť. 

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu dle 
§ 10g odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a příslušných ustanovení 
stavebního zákona zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci. 
Dále upozorňujeme schvalující orgán na povinnost ve smyslu § 10g odst. 5 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí.  

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. Výše uvedené 
povinnosti je třeba respektovat s ohledem na požadavky směrnice 2001/42/ES o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce 
zajistí u každého navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti.

                                                      Ing. Jaroslava  HONOVÁ, v.r.
                                                    ředitelka odboru

                                                     posuzování vlivů na životní prostředí
                                                      (otisk kulatého razítka se státním znakem č. 11)




