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Část/Kód 

A1-ZÚR

Vyhodnocení vyjádření                                                                                        

Odůvodnění                                                                                                                 

Pokyny k úpravě VV URÚ A1-ZÚR KK před veřejným projednáním

Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území - vyjádření        

Předložené posouzení vlivů na životní prostředí prokázalo předpokládané 

negativní dopady dříve avizovaných staveb na životní prostředí a zejména 

na obyvatelstvo dotčených lokalit. Všechny negativní jevy však byly 

hodnoceny jako mírně negativní. K  vybraným prioritám pak obecně nelze 

z hlediska ochrany veřejného zdraví nic namítat.

Souhlasné vyjádření.

Návrh trasy obchvatu Karlových Varů je jednoznačně hodnocen pozitivně, 

horizont jeho realizace a dopravní zatížení města by si však zasloužily 

zabývat se v další aktualizaci otázkou vyhledání trasy alternativní, která by 

městu zajistila odlehčení negativních dopadů stále vzrůstající intenzity 

dopravy v reálném časovém výhledu. Aktualizace tak v tomto ohledu de 

facto dlouhodobě konzervuje všechny negativní dopady emisí hluku a 

ostatních polutantů do doby realizace obchvatu v neprovětrávané 

lokalitě, zatížené vysokou koncentrací lokálních zdrojů znečištění ovzduší. 

Zpracovatelem  vyhodnocení   je   Atelier T- plan,  s.r.o., Na Šachtě  

497/9,  Praha 7 – Holešoviceobjednatelem Karlovarský kraj. Datem 

zpracování je květen 2015, zak. č.  2013006.   

Rekapitulace a doporučení :Dopravní koncepce aktualizace ZÚR KK je 

navržena s cílem ochrany obytné zástavby, zvýšení plynulosti dopravy a 

odstranění dopravních závad. Kladně jsou hodnoceny i záměry železniční 

dopravy, neboť podpora rozvoje železniční dopravy a zvyšování její 

atraktivity má potenciál snížení emisí z automobilové dopravy převzetím 

části dopravních výkonů. Záměr rozšíření letiště Karlovy Vary je vymezen 

v takové vzdálenosti od obytné zástavby, kde nelze vyloučit riziko zvýšení 

akustické zátěže obyvatelstva. V případě prostorového rozšíření letiště 

hraje významnou roli i nárůst intenzity letecké dopravy, který je nutno po 

rozšíření předpokládat. Podmínkou realizace proto musí být dle 

„Vyhodnocení“ nejpozději v procesu EIA specifikace požadavků ochrany 

veřejného zdraví.

1 Krajská 

hygienická 

stanice 

Karlovarského 

kraje                           

Závodní 94,              

360 06 Karlovy 

Vary                   

7. 7. 2015
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V okolí Karlových Varů je plánována soustava obchvatů a přeložek 

silničních komunikací. Většina z nich odvede dopravu od obytné zástavby 

a přispěje ke zvýšení plynulosti provozu. Klíčový je zde obchvat města 

(záměry D81 a D82), který se napojuje na R6 (resp. I/6) a I/13 a který je 

předpokladem účinnosti ostatních záměrů a opatření.

V rámci aktualizace ZÚR KK včetně záměrů převzatých ze ZÚR KK je 

dále navrhováno poměrně velké množství komerčních, hospodářských a 

výrobních ploch a ploch s převahou využití pro cestovní ruch, rekreaci a 

sport. Tento typ záměrů je považován za plochy s potenciálně negativním 

vlivem na kvalitu životního prostředí.

Z hlediska kvality ovzduší je předkládaná koncepce hodnocena kladně, 

realizace předkládaných záměrů včetně záměrů převzatých ze ZÚR KK 

přispěje ke snížení imisní zátěže zejména z dopravy v obytné zástavbě.

Výstavba lyžařských tras, vodovodů, kanalizací, větrných elektráren a 

vodních děl (např. ploch pro LAPV) není spojena s negativními vlivy na 

kvalitu ovzduší, jejich příspěvek z hlediska kumulativních a synergických 

vlivů je proto považován za zanedbatelný. 

Zrušení záměru hospodářského parku Olšová Vrata přispěje pozitivně 

ke snížení dopadu negativních jevů  na kvalitu životního prostředí vč. 

ovzduší. 
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Aktualizací došlo ke zmenšení plochy hospodářského parku u Bochova, 

což je hodnoceno též pozitivně. Výsledná míra ovlivnění obyvatelstva však 

záleží na typu komerčních ploch, které zde budou umístěny. Riziko 

zvýšení imisní zátěže hrozí také vlivem vyvolané silniční dopravy na 

komunikacích v Bochově a případně v přilehlých obcích. Z tohoto důvodu 

je žádoucí, aby realizace záměrů přeložek silnic předcházela výstavbě 

hospodářského parku, aby tak vyvolaná doprava mohla být vedena mimo 

obytnou zástavbu. 

2 Ministerstvo 

dopravy ČR                                          

nábř. L.Svobody 

1222/12, 110 15 

Praha 1               

29. 6. 2015

K Vašemu dopisu č.j. 524/RR/15  ze dne 14. 5 .2015 Vám zasíláme 

následující stanovisko Ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu  ve 

věcech dopravy podle  §40 odst. 2 písm. g) zákona č.13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle §56 písm. 

d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle 

§88 odst.1 písm. o) a p) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve 

znění pozdějších předpisů a podle §4 zákona č.114/1995 Sb., o 

vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.  K Vyhodnocení vlivů 

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na 

udržitelný rozvoj území nemáme připomínky.

Souhlasné vyjádření.
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3 Ministerstvo 

kultury ČR                           

Maltézské nám. 1, 

118 11                       

Praha 1                                   

29. 6. 2015

V y j á d ř e n í :

ad. SEA - TEXTOVÁ ČÁST

3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 

ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, 

POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE.

kap. 3.8. Kulturní, architektonické a archeologické dědictví, hmotné 

statky

„Na území Karlovarského kraje je vyhlášeno 10 národních kulturních 

památek, 1402 nemovitých kulturních památek, 3 městské památkové 

rezervace, 11 městských památkových zón, 2 vesnické památkové 

rezervace, 8 vesnických památkových zón, 1 archeologická rezervace a 1 

krajinná památková zón ".

Požadujeme:

Doplnit výčet všech jevů památkového zájmu a upravit text v tomto 

znění:

„Na území Karlovarského kraje je vyhlášeno 13  národních kulturních 

památek, 1402 nemovitých kulturních památek, 3 městské památkové 

rezervace, 11 městských památkových zón, 2 vesnické památkové 

rezervace, 8 vesnických památkových zón, 1 archeologická rezervace a 4 

krajinné památkové zóny ".

Výčet je nutné upřesnit ve vztahu s příslušnými limity památkových zájmů 

a záměrů pro následné směrodatné výsledky vyhodnocení. Informace viz 

výše doložené údaje a legislativní rámec.

Požadavek akceptován.                                                                                                           

Viz souhlas s vypořádáním ze dne 1. 4. 2016 (č. 3a).                                                                                                                

Pokyn k úpravě č. 70 :                                                                        

Doplnit kap. 3.8. o výčet jevů památkových zájmů ve smyslu vyjádření MK 

ČR.        
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Odůvodnění:

Při vyhodnocování vlivů ve vztahu k dochovaným kulturním hodnotám 

území nelze snižovat význam kulturních a památkových hodnot a na ně 

navázaných zájmů státní památkové péče. Celkové výsledky mohou být tak 

nepřesné a zkreslené. (Viz výše uvedený legislativní rámec). K tomu 

upozorňujeme, že neposouzení veškerých lokalit v památkovém zájmu 

považujeme též za rozpor se samotnou koncepcí požadavků hodnocení 

rozvojových záměrů z hlediska uváděných dopadů na životní prostředí.

Rozvojové záměry jsou hodnoceny z hlediska dopadů na:

- obyvatelstvo (hluková zátěž, narušení faktoru pohody),

- ovzduší (emisní, imisní zátěž území),

- vodu (režim a jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry),

- půdu a lesní ekosystémy (rozsah záborů ZPF a PUPFL),

- zájmy ochrany přírody a krajiny (flóra, fauna, ekosystémy, krajinný ráz),

- kulturní a historické hodnoty území.
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Ad. 5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM 

AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY.

5.8. Kulturní, architektonické a archeologické dědictví, hmotné statky

„Hodnocené řešení A-ZÚR KK nebude mít významné negativní vlivy na 

kulturní a archeologické památky. Za problém řešeného území lze 

považovat zejména průchod dopravně významných komunikací sídly, 

jejichž historická centra tak můžou být zatěžována".

Požadujeme:

V hodnocení doplnit požadované údaje dle předchozích doporučení s 

ohledem na kulturní a historické hodnoty předmětných lokalit. Ve 

vyhodnocení a určování vlivu není možné se zaměřovat stěžejně pouze na 

problémy průchodů dopravně významných komunikací sídly.

V  posuzovaných vlivech je žádoucí hodnotit, mezi jinými záměry, i 

koridory technických infrastruktur (např. V 34), vymezované specifické 

plochy (např. S05) atd. 5.

Odůvodnění:

Viz legislativní rámec výše.

Vyjádření akceptováno částečně.                                                                                                        

Viz souhlas s vypořádáním ze dne 1. 4. 2016 (č. 3a).                                                                         

Odůvodnění:                                                                                                                                        

1. Koridory technické infrastruktury i specifické plochy jsou již v rámci 

vyhodnocení vlivů A1-ZÚR KK na životní prostředí posouzeny.                                                                                                                       

2. Posouzení bude doplněno v rámci úpravy před veřejným projednáním ve 

smyslu aktualizace počtu a rozsahu nadmístních kulturních hodnot 

uváděných tímto stanoviskem a jeho vyhodnocením.                                                                                                                   

Pokyn k úpravě č.  71 :                                                                                                           

Doplnit údaje o počtu a rozsahu nadmístních kulturních hodnot 

uvedených výše v tomto vyjádření.
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Závodní 94,              
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Ad. 6. ZHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

AKTUALIZACE Č. 1 ZUR KARLOVARSKÉHO KRAJE VČETNĚ 

VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH 

A DALŠÍCH

6.2.8. VLIVY NA KULTURNÍ,  ARCHITEKTONICKÉ  A   

ARCHEOLOGICKÉ DĚDICTVÍ, HMOTNÉ STATKY

a) .... související rozvoj ubytovacích kapacit a služeb bude realizován 

zejména v rámci zastavěného území sídel. Podmínkou nenarušení 

historických hodnot daného sídla je respektování jeho urbanistické 

struktury, půdorysu a pozice v krajině....

b) .... Vlivy záměru na uvedené hodnoty jsou proto hodnoceny jako 

nevýznamné .... POŽADUJEME:

Z hlediska zájmů památkové péče a v souladu s dalším textem změnit výše 

uvedené formulace a specifikovat zájem státní památkové péče upřesněním 

podmínek a tyto formulovat v tomto znění:

a) ....související rozvoj ubytovacích kapacit a služeb bude realizován 

zejména  v rámci zastavěného území sídel nebo v plochách na zastavěné 

území přímo navazují. Podmínkou nenarušení historických hodnot daného 

sídla je respektování jeho urbanistické struktury, půdorysu a pozice v 

krajině.

V34             

D300
Vyjádření akceptováno.                                                                                                                 

Viz souhlas s vypořádáním ze dne 1. 4. 2016 (č. 3a).                                                                                       

Pokyn k úpravě č. 72 :                                                                                                                      

Předmětná část textu vyhodnocení vlivů návrhu A1-ZÚR KK na životní 

prostředí bude doplněna takto: "....související rozvoj ubytovacích kapacit 

a služeb bude realizován zejména  v rámci zastavěného území sídel nebo 

v plochách na zastavěné území přímo navazujících . Podmínkou 

nenarušení historických hodnot daného sídla je respektování jeho 

urbanistické struktury, půdorysu a pozice v krajině."
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Požadujeme doplnění kapitoly o hodnocení pro koridor technické 

infrastruktury (V34) a koridor pro nemotorovou dopravu (67). Pro 

specifické plochy doporučujeme přehodnocení záměru s ohledem na 

upřesněné údaje.

V34             

D300
Vyjádření akceptováno částečně.                                                                                                  

Viz souhlas s vypořádáním ze dne 1. 4. 2016 (č. 3a).                                                                                                                 

1/Odůvodnění:                             

Část koridoru V34 v úsek Boží Dar – Klínovec byl již realizován.                  

Část koridoru - odbočka směřující do Ústeckého kraje je považována již za 

neaktuální. Na základě prověření aktuálních podkladů bude odbočka 

koridoru vodovodu směřující do Ústeckého kraje vypuštěna.                                                                                                                                            

Pokyn k úpravě č. 2 :                                                                                                                                                 

Vypustit z dokumentace celý koridor "V34 – Vodovod Boží Dar – Neklid (- 

hranice kraje – Loučná (UK)) – Klínovec" (VPS V34).                                                                                         

2/ Odůvodnění:                                                                                                                                                                                                                                                               

Trasa Krušnohorské lyžařské magistrály (KLM) je vymezována pouze 

formou koridoru pro lyžařskou běžeckou stopu na sněhové pokrývce s 

maximálním využitím stávající cestní sítě. Jedná se o přechodné zimní 

„zařízení“ (upravená část přírodní sněhové pokrývky) bez zjevných 

(nevratných) zásahů do povrchové situace. Vzhledem k tomu, je obava z 

negativních vlivů na památkové hodnoty KPZ nedůvodná. Šíře koridoru 

vymezená v A1-ZÚR umožňuje případnou úpravu průběhu konkrétní části 

trasy KLM dle místních podmínek také se zohledněním podmínek 

stanovených opatřením obecké povahy (OOP) pro KPZ. Zúžení koridoru v 

A1-ZÚR by tuto možnost omezilo. Účinnost OOP pro KPZ není 

Aktualizací č.1 ZÚR KK ani jinou územně plánovací dokumentací nijak 

oslabena.                                                                                                                   

Pozn.: Koridor D300 byl kladně projednán s orgány ochrany přírody a 

krajiny na místní i celostátní úrovni.                                                                                           
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1 Krajská 
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Karlovarského 

kraje                           

Závodní 94,              

360 06 Karlovy 

Vary                   

7. 7. 2015

3/Odůvodnění:                                                                                                                    

Posouzení koridoru D300 bude doplněno ve smyslu aktualizace počtu a 

rozsahu nadmístních kulturních hodnot uváděných tímto vyjádřením a jeho 

vyhodnocením.                                                                                                                

Pokyn k úpravě č. 73 :                                                                                                     

Doplnit posouzení koridoru D300 na základě aktualizovaného počtu a 

rozsahu nadmístních kulturních hodnot uváděných výše v tomto vyjádření.                                                                                                                          

4/Odůvodnění:                                                                                                                             

Na základě výsledků projednání, zejména stanovisek některých dotčených 

orgánů, budou Plochy pro specifické využití "celokrajský systém 

monitoringu přírodních situací" v rámci úpravy A1-ZÚR pro veřejné 

projednání z dokumentace vypuštěny.                                                                                                

Pokyn k úpravě č. 1 :                                                                                                           

Vypustit z dokumentace plochy S01 až S13.
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Závodní 94,              

360 06 Karlovy 

Vary                   

7. 7. 2015

ODŮVODNĚNÍ:

Požadavek na úpravu a doplnění posouzení rozvojových lokalit vyplývá:

1. ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde 

se v § 2 Rozsah posuzování uvádí:

posuzují se vlivy na.. , hmotný majetek a kulturní památky , vymezené 

zvláštními předpisy....

2. ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, kde se v příloze č. 5 

vyhlášky č. 5/2006 je uveden ve výčtu obsah hodnocených vlivů a kde se 

mimo jiné v odstavci C a D uvádí:

C. Vyhodnocení vlivu na skutečnosti zjištěné v územně analytických 

podkladech.

D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým 

řešením 

V souladu s projektantem zpracovanou částí „ OCHRANA A ROZVOJ 

KULTURNÍCH HODNOT kde A-ZÚR KK stanovují zásady a úkoly pro 

upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních 

hodnot území KK. Jejich naplňování v rámci rozhodování o změnách v 

území vytváří předpoklady k posílení ochrany těchto hodnot. Úkoly a 

zásady ochrany kulturních, historických, architektonických a 

urbanistických hodnot území zajišťují nejen ochranu staveb, souborů a 

areálů se zákonem stanovenou legislativní ochranou, ale rovněž ochranu 

prostředí, ve kterém se tyto hodnoty nacházejí a ochranu jejich 

vzájemných interakcí.

2    
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AD. 6.5.2 VÝSLEDKY POSOUZENÍ KUMULATIVNÍCH A 

SYNERGICKÝCH VLIVŮ

„KULTURNÍ, ARCHITEKTONICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ DĚDICTVÍ, 

HMOTNÉ STATKY Provedeným hodnocením nebyly identifikovány 

kumulativní a synergické vlivy ve vztahu ke kulturnímu, architektonickému 

a archeologickému dědictví".

Požadujeme:

Ve vyhodnocení SEA v posuzování kumulativních a synergických vlivů v 

rámci hodnocení a výsledků dostatečně zapojit a zohlednit (a vyhodnotit 

vliv na) kulturní hodnoty. Vliv není odpovídajícím způsobem 

zhodnocen. Požadujeme doplnění kulturních hodnot a architektonického 

dědictví jako jednu ze složek životního prostředí a na základě toho doplnit 

údaje v rámci hodnocení v textu, v tabulkových přehledech výsledků a do 

návazných grafických příloh.

Odůvodnění:

U hodnocení je nutno předmětné území považovat za kulturní dědictví, jak 

tuto kategorii zavádí čl. 1 v Úmluvě o ochraně světového kulturního a 

přírodního dědictví publikované ve Sbírce zákonů č. 159/1991 Sb. Vedle 

zájmů na úseku ochrany životního prostředí jsou složkou životního 

prostředí (resp. jsou považovány za jednu ze složek životního prostředí) i 

kulturní hodnoty se zájmem na jejich ochranu a rozvoj jejich nejen 

přírodních, civilizačních, ale i estetických hodnot - duchovní a jiné 

nemateriální hodnoty pojmenovatelné nástroji památkové ochrany. To by 

mělo být zohledněno jako jedno z hledisek dopadů na kulturní a 

historické hodnoty území se 

zaměřením na aspekty definované ve zprávě prezentovaným metodickým 

přístupem a s ohledem na naše předchozí doporučení (nevhodnost 

trasování koridorů technické infrastruktury a umisťování specifických 

ploch v zájmových oblastech památkové ochrany).

Vyjádření akceptováno částečně.                                                                                             

Viz souhlas s vypořádáním ze dne 1. 4. 2016 (č. 3a).                                                              

Odůvodnění:                                                                                                                                           

1. V rámci vyhodnocení vlivů návrhu A1-ZÚR KK na životní prostředí 

nebyly v rámci prostorové (územní koncentrace navrhovaných ploch a 

koridorů) ani složkové analýzy (území s nadměrným ohrožením kulturně 

historických hodnot) identifikovány kumulativní a synergické vlivy s 

významným dopadem na kulturní a historické hodnoty území KK.                                                                                                                     

2. Posouzení kumulativních a synergických vlivů bude doplněno ve smyslu 

aktualizace počtu a rozsahu nadmístních kulturních hodnot uváděných 

tímto stanoviskem a jeho vyhodnocením.                                                                             

Pokyn k úpravě č. 74 :                                                                                                       

Doplnit posouzení kumulativních a synergických vlivů na základě 

aktualizovaného počtu a rozsahu nadmístních kulturních hodnot 

uváděných výše v tomto vyjádření.                                         
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ad. 12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ

„Vlivy na kulturní, architektonické a archeologické dědictví, hmotné 

statky

V rozsahu A-ZÚR KK nebyl identifikován významně negativní ani 

pozitivní vliv na jevy památkové ochrany nebo hmotných statků".

Požadujeme:

Přehodnocení uvedeného závěru na základě objektivních výsledků. Do 

kapitoly požadujeme zapracovat doplněné ukazatele týkající se 

kulturně historických hodnot území (např. pro část Krajinu uvést i vazbu 

na KPZ, pro část Kulturní, architektonické a archeologické dědictví, 

hmotné statky doplnit výčet všech jevů památkového zájmu dle 

legislativního rámce, zohlednit veškerý navrhovaný rozvoj zasahující do 

památkových zájmů atd.).

V hodnocení doplnit požadované údaje dle předchozích doporučení s 

ohledem na kulturní a historické hodnoty předmětných lokalit. Ve 

vyhodnocení a určování vlivu není možné se zaměřovat stěžejně pouze na 

problémy průchodů dopravně významných komunikací sídly.

V posuzovaných vlivech jsou, mezi jinými, zásadní z pohledu 

památkového zájmu i záměry -koridory technických infrastruktur (např. V 

34) a vymezované specifické plochy (např. S05) atd.

Odůvodnění:

Viz legislativní rámec výše a uvedená předchozí odůvodnění.

Vyjádření akceptováno částečně.                                                                                            

Viz souhlas s vypořádáním ze dne 1. 4. 2016 (č. 3a).                                               

Odůvodnění:                                                                                                                          

1. Netechnické shrnutí bude upraveno ve smyslu výše uvedeného 

vyhodnocení jednotlivých částí vyjádření.                  

2. Posouzení vlivů na nemovité kulturní památky není možné v měřítku 

ZÚR (1:100 000) v plném rozsahu provést vzhledem k jejich různorodému 

charakteru, přičemž většinu z nich nelze v tomto měřítku lokalizovat s 

požadovanou přesností. Z tohoto důvodu jsou ve smyslu „Metodického 

doporučení MŽP ČR pro vyhodnocení vlivů PÚR a ZÚR na životní 

prostředí" (Věstník MŽP ČR č. 02/2015) hodnoceny pouze vlivy na 

národní kulturní památky jako nejvýznamnější kategorii památkové 

ochrany. 

3. Posouzení vlivů na nemovité kulturní památky bude upraveno, dáno do 

souladu s výběrem "nadmístních kulturních hodnot" v A1-ZÚR. Text bude 

doplněn o definicí „nadmístního významu kulturních hodnot“. Ta se bude 

opírat o ustanovení stavebního zákona. Součástí definice budou také 

kritéria, na jejichž základě byl formulován výběr nadmístních kulturních 

hodnot v kapitole E.II. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje 

kulturních hodnot A1-ZÚR.                                                                                                  

Pokyn k úpravě č. 75 :                                                                                                  

Upravit netechnické shrnutí vyhodnocení vlivů návrhu A1-ZÚR KK na 

životní prostředí dle vyhodnocení jednotlivých částí tohoto vyjádření.                                                                                  

Pokyn k úpravě č. 76 :                                                                                                         

Uvést do souladu posouzení vlivů na nemovité kulturní památky s 

výběrem nadmístních kulturních hodnot uváděných výše v tomto 

vyjádření.  Doplnit text posouzení o definici  „nadmístního významu 

kulturních hodnot“, a to na základě ustanovení stavebního zákona. 

Součástí definice budou také kritéria, na jejichž základě byl formulován 

výběr nadmístních kulturních hodnot v kapitole E.II. A1-ZÚR.                                                                                                                                                                 
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ad. DOKUMENTACE VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE Č. 

1 ZUR KK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ GRAFICKÁ ČÁST

ad. Výkres č. C.1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ - VLIVY NA OBYVATELSTVO A VLIVY NA 

KULTURNĚ HISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ

Ve výkresu C.1. není uveden aktuální rozsah evidovaných jevů na úseku 

památkové péče. Upozorňujeme na absenci těchto níže uvedených jevů 

památkové ochrany:

NKP

1) Důl Mauritius v Hřebečné

2) Jáchymovská mincovna

Tyto NKP byly Nařízení vlády č. 106/2014 Sb., ze dne 28. května 2014 o 

prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 

prohlášeny národní kulturní památkou.

VPR

3) VPR Doubrava

4) VPR Nový Drahov

Tyto VPR byly vyhlášeny Nařízením vlády č. 127/1995 Sb., ze dne 24. 5. 

1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s 

dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace.

VPZ

5) VPZ Salajna vyhlášená Vyhláškou MK č. 413/2004 Sb., ze dne 24. 

června 2004 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných 

obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich 

ochranu.

Vyjádření akceptováno.                                                                                                               

Viz souhlas s vypořádáním ze dne 1. 4. 2016 (č. 3a).                                                                            

Odůvodnění:                                                                                                                                                                                 

Aktualizace jevů památkové ochrany zobrazených v předmětném výkresu 

bude provedena v rámci úpravy A1-ZÚR KK včetně VVURÚ před 

veřejným projednáním.                                                                                                                                

Pokyn k úpravě č. 77 :                                                                                                   

Doplnit do výkresu C.1 (VVURÚ) uvedené jevy památkové ochrany: Důl 

Mauritius v Hřebečné, Jáchymovská mincovna, VPR Doubrava, VPR 

Nový Drahov, VPZ Salajna, VPZ Dolní Lažany, OP NKP klášter 

premonstrátů Teplá a OP Čistá u Rovné - důl Jeroným
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6) VPZ Dolní Lažany vyhlášená vyhláškou MK č. 249/1995 Sb., ze dne 

22. 9. 1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich 

částí za památkové zóny.                                                                                   

7) OP NKP klášter premonstrátů Teplá vydané rozhodnutím MÚ v 

Mariánských Lázních o vymezení ochranného pásma NKP kláštera 

premonstrátů v Teplé č.j. STAV/09/1426/MS/B ze dne 20. 5. 2009.

8) OP Čistá u Rovné, ochranné pásmo dolu Jeroným v Čisté vydané 

Vyhlášením OkÚ v Sokolově o vymezení ochranného pásma nemovité 

kulturní památky dolu Jeroným v Čisté č.j. RR/233/96 ze dne 27. 5. 1996.

Dále upozorňujeme, že pro vyhodnocení SEA je vhodné do dokumentace 

zahrnout i:

- regiony lidové architektury,

- kulturní památky v KPZ.

K tomu uvádíme, že v KPZ Abertamy - Boží Dar - Horní Blatná jsou 

vymezeny lokality těžebních revírů - kulturních památek, projevující se v 

měřítku a podrobnosti vyhodnocení SEA k dokumentaci ZÚR:

1) Sejpy rudného dolu, r.č. ÚSKP 105123, k.u. Boží Dar, parcely pp. 

613/2, 632/2, 652/1, 654, 655, 760/3, památka od r. 2013.

2) Skarnový revír Zlatý Kopec, r.č. ÚSKP 105452, k.u. Zlatý Kopec, 

parcely p.p. 537/20, 537/34, památka od r. 2014.

3) Rudný revír Hrazený potok - Zlatý Kopec, r.č. ÚSKP 105626, k.ú. Zlatý 

Kopec parcely pp. 432/4: štoly č. 3, 4, 74/4, 75/5, 76/6, 466, 467 a jejích 

ústí, hrázky 4, 5, 6, 7, 8, 9, pp. 432/8: halda štoly Hoffnung zu Gott, pp. 

716: hrázky 1, 2, 3, památka od r. 2015.

4) Rudný důl - odvaly a pinky na žíle Schweitzer, r.č. ÚSKP 104926.

Vyjádření neakceptováno.                                                                                                         

Viz souhlas s vypořádáním ze dne 1. 4. 2016 (č. 3a).                                                                         

Odůvodnění:                                                                                                                                       

1. Regiony lidové architektury nejsou v současné době v ÚAP KK 

obsaženy. V případě doplnění v aktualizaci ÚAP, budou předmětem příští 

Aktualizace č. 1 ZÚR KK.

2. V měřítku ZÚR jsou posuzovány vlivy na KPZ jako celek.
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Pokyny k úpravě VV URÚ A1-ZÚR KK před veřejným projednáním

1 Krajská 

hygienická 

stanice 

Karlovarského 

kraje                           

Závodní 94,              

360 06 Karlovy 

Vary                   

7. 7. 2015

Požadujeme:

Respektovat platný právní vztah, t.j. zapracovat veškeré jevy ve vztahu k 

identifikaci území včetně rozsahu území vedené z hlediska zájmů 

památkové péče do grafické části výkresové dokumentace dle podkladů 

Národního památkového ústavu předaných pasportem při aktualizaci ÚAP. 

Podklady jsou dostupné na webové stránce Národního památkového 

ústavu: http://mapy.npu.cz.

Odůvodnění:

Požadavek je dán výše uvedeným legislativním rámcem. Ostatní území bez 

limitní ochrany jsou lokalitami zvýšených kulturních a historických 

hodnot, které jsou součástí jevů v Územně analytických podkladů např. 

jevu 012: Regiony lidové architektury a prohlášené KPZ Hornická kulturní 

krajina Abertamy - Boží Dar - Horní Blatná a KPZ Hornická kulturní 

krajina Jáchymov jsou jádrovými oblastmi sériové přeshraniční nominace 

Hornická kulturní krajina Ezge birge/ Krušnohoří, která je aktuálně 

předkládána jako žádost o zápis na Seznam světového kulturního a 

přírodního dědic- ctví UNESCO. V roce 2015 prochází tato nominace 

evaluč- ním procesem a předmětné KPZ včetně lokalit plošné ochra- ny 

jsou tedy potenciálními statky světového dědictví.

Upozornění:

Ministerstvo kultury zdůrazňuje, že neplní úkoly poskytovatele údajů dle 

stavebního zákona a nezná stav poskytnutých údajů; na doporučení 

poskytovatele údajů tj. odborné organizace státní památkové péče za obor 

památkové péče (viz ustanovení § 32 odst. 2 písm. c) památkového zákona 

předává pořizovateli následující údaje týkající se územně analytických 

podkladů v oboru památkové péče:  

Vyjádření akceptováno.                                                                                                            

Viz souhlas s vypořádáním ze dne 1. 4. 2016 (č. 3a).                                                                         

Odůvodnění:                                                                                                                                       

Aktualizované informace o území - předané do ÚAP kraje - relevantní 

měřítku ZÚR budou v rámci úpravy před veřejným projednáním do A1-

ZÚR KK (a VVURÚ) převzaty.                                                                                                      

Pokyn k úpravě č. 78 :                                                                                                     

Zapracovat do grafické části dokumentace informace o území týkající se 

památkové péče předané pasportem do ÚAP kraje.

Ve vyjádření následují tabulkové přahledy památek.                                                                                                         

Pro svůj rozsah zde nejsou uvedené.
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Vyhodnocení vyjádření dle § 37 odst. 5 stavebního zákona ke společnému jednání

Aktualizace č. 1 ZÚR KK 

07/2017

č.

Odesílatel                

adresa                             

ze dne

Obsah vyjádření k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Aktualizace č. 1 ZÚR KK (dle § 37 odst. 5 SZ)                                                                            

Část/Kód 

A1-ZÚR

Vyhodnocení vyjádření                                                                                        

Odůvodnění                                                                                                                 

Pokyny k úpravě VV URÚ A1-ZÚR KK před veřejným projednáním

1 Krajská 

hygienická 

stanice 

Karlovarského 

kraje                           

Závodní 94,              

360 06 Karlovy 

Vary                   

7. 7. 2015

Připomínáme, že památkové zóny tzv. krajinného typu „území Bečovska", 

„území Hornické kulturní krajiny Jáchymov" a „území Hornické kulturní 

krajiny Abertamy - Horní Blatná -Boží Dar byly prohlášeny za 

památkovou zónu opatřeními obecné povahy vydanými Ministerstvem 

kultury pod č. 7/2014, 2/2014 a 1/2014. Úplný text těchto vydaných 

opatření obecné povahy, vč. vymezení předmětu a podmínek ochrany, a s 

vyznačením data účinnosti opatření, je k dispozici k nahlédnutí na 

webových stránkách Ministerstva kultury (záložka: Oblasti ministerstva - 

kulturní dědictví - památková péče - památkový fond - památkové zóny).

• V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky, vedené 

v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. Jejich seznam je k dispozici na webových 

stránkách Národního památkového ústavu 

Výše zmíněné předměty památkové ochrany, resp. památkového zájmu, 

tvoří dle sdělení poskytovatele údajů tzv. legislativní rámec řešeného 

území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů.

Doplňujeme, že dle názoru odborné organizace státní památkové péče je 

řešené území nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve 

smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů.

Konstatování.                         

3a Ministerstvo 

kultury ČR                           

Maltézské nám. 1, 

118 11                 

Praha 1                                   

1. 4. 2016

Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR Karlovarského kraje, vyjádření k návrhu 

vypořádání stanoviska MK

Ministerstvo kultury obdrželo Váš dopis ze dne 2. února 2016 se žádostí o 

vyjádření k návrhu vypořádání stanoviska Ministerstva kultury.

V návaznosti na jednání, které se uskutečnilo dne 12. listopadu 2015, a po 

seznámení se s návrhem na vypořádání stanoviska Ministerstva kultury 

Vám sdělujeme, že k návrhu nemáme zásadní připomínky.

Souhlas s výše uvedeným vypořádáním vyjádření.
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Vyhodnocení vyjádření dle § 37 odst. 5 stavebního zákona ke společnému jednání

Aktualizace č. 1 ZÚR KK 

07/2017

č.

Odesílatel                

adresa                             

ze dne

Obsah vyjádření k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Aktualizace č. 1 ZÚR KK (dle § 37 odst. 5 SZ)                                                                            

Část/Kód 

A1-ZÚR

Vyhodnocení vyjádření                                                                                        

Odůvodnění                                                                                                                 

Pokyny k úpravě VV URÚ A1-ZÚR KK před veřejným projednáním

1 Krajská 

hygienická 

stanice 

Karlovarského 

kraje                           

Závodní 94,              

360 06 Karlovy 

Vary                   

7. 7. 2015

Upozorňujeme pouze ve věci ad. D.II.4. NEMOTOROVÁ DOPRAVA, 

kapitola 117 Krušnohorská lyžařská magistrála (67), že odborná 

organizace Ministerstva kultury – Národní

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti zpracovává v rámci 

aktualizace územně analytických podkladů pro dané území upřesňující 

podklady ve vztahu k těžební činnosti v krajině, a to lokalizaci pozůstatků 

po montánní činnosti, jako jsou pinky, sejpy, příkopy a další pozůstatky po 

zpracování rud na území památkové zóny. Tyto skutečnosti je potřeba 

zohlednit v návrhu konkrétní trasy a v dostatečném předstihu projednat s 

orgány památkové péče.

Upozornění akceptováno.

Omlouváme se, z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti příslušné pracovnice, 

za pozdní zaslání vyjádření.

4 Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

ČR                                  

Na Poříčním 

právu 1/376, 128 

01 Praha 2                                            

17. 6. 2015

Návrh Aktualizace č. 1. Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, 

včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.                                                                                             

Oznámením č. j. 523/RR/15 a 524/RR/15 ze dne 14. 5. 2015 jste nás 

informovali, v souladu s ust. § 37 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, o 

možnosti podat stanovisko k návrhu Aktualizace   č. 1 Zásad územního 

rozvoje Karlovarského kraje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území.K předmětnému návrhu nemáme připomínky.

Souhlasné vyjádření.
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Vyhodnocení vyjádření dle § 37 odst. 5 stavebního zákona ke společnému jednání

Aktualizace č. 1 ZÚR KK 

07/2017

č.

Odesílatel                

adresa                             

ze dne

Obsah vyjádření k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Aktualizace č. 1 ZÚR KK (dle § 37 odst. 5 SZ)                                                                            

Část/Kód 

A1-ZÚR

Vyhodnocení vyjádření                                                                                        

Odůvodnění                                                                                                                 

Pokyny k úpravě VV URÚ A1-ZÚR KK před veřejným projednáním

1 Krajská 

hygienická 

stanice 

Karlovarského 

kraje                           

Závodní 94,              

360 06 Karlovy 

Vary                   

7. 7. 2015

Jednání k Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území                                                                                     

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci využívání 

nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní 

zákon v platném znění) a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon v 

platném znění), v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 

Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 37 odst. 5 zákona č. 183/2006 

Sb. (stavební zákon v platném znění) uplatňuje následující vyjádření k 

Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území:

Doporučujeme do části „A. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí do 

kapitoly 1.2. Vztah A – ZUR KK k jiným koncepcím“ doplnit „Politiku 

druhotných surovin České republiky“ (schválena usnesením vlády České 

republiky č. 755 z 15. 9. 2014). Do tabelárního přehledu doporučujeme 

uvést zejména cíl 3, který souvisí s problematikou životního prostředí: 

Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování 

energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné 

eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.

Doporučení akceptováno.                                                                                                  

Odůvodnění:                                                                                                                          

V rámci úpravy před veřejným proojednáním budou údaje doplněny dle 

doporučení.                                                                                                                               

Pokyn k úpravě č.79 :                                                                                                                       

Doplnit údaje dle doporučení.

5 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu ČR   Na 

Františku 32, 110 

15 Praha 1      26. 

6. 2015
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Vyhodnocení vyjádření dle § 37 odst. 5 stavebního zákona ke společnému jednání

Aktualizace č. 1 ZÚR KK 

07/2017

č.

Odesílatel                

adresa                             

ze dne

Obsah vyjádření k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Aktualizace č. 1 ZÚR KK (dle § 37 odst. 5 SZ)                                                                            

Část/Kód 

A1-ZÚR

Vyhodnocení vyjádření                                                                                        

Odůvodnění                                                                                                                 

Pokyny k úpravě VV URÚ A1-ZÚR KK před veřejným projednáním

1 Krajská 

hygienická 

stanice 

Karlovarského 

kraje                           

Závodní 94,              

360 06 Karlovy 

Vary                   

7. 7. 2015

II. MŽP uplatňuje na základě ustanovení § 37 odst. 5 stavebního 

zákona následující vyjádření k vyhodnocení vlivů AZÚR KVK na 

udržitelný rozvoj území:                                                                                                                                       

Část A. Vyhodnocení vlivů návrhu AZÚR KVK na životní prostředí (dále 

jen „vyhodnocení SEA“):                                                                                               

V příloze č. 2 v tab. 2.1 a 2.2 oddíl ochrana přírody a krajiny často chybí 

vyjmenovaná zvláště chráněná území, která jsou danou plochou či 

koridorem dotčena.                                                                                       

Vyjádření akceptováno.                                                                                                                                   

Odůvodnění:                                                                                                                                    

Jedná se o formální chybu. V rámci úpravy před veřejným projednáním 

budou chybějící údaje doplněny.                                                                                           

Vyhodnocení vlivů návrhu A1 ZÚR KK na zvláště chráněná území je  v 

rámci SEA provedeno – viz textová část SEA dokumentace, oddíly C 

hodnotících tabulek a výkres C.3 Vlivy na přírodu (flóra, fauna, 

ekosystémy) a krajinu, kde jsou ZCHÚ uváděna resp. zobrazena. Absence 

těchto informací v oddílu B. hodnotících tabulek byla způsobena 

technickou chybou použité aplikace.                                                                         

Pokyn k úpravě č. 80 :                                                                                                          

V příloze č. 2 v tab. 2.1. a 2.2. oddíl ochrana přírody a krajiny doplnit 

zvláště chráněná území, která jsou plochou nebo koridorem dotčena. 

Dále posuzovatel uvádí pro záměr D 300 Krušnohorská lyžařská 

magistrála pouze mírný negativní vliv (- 1) na flóru, faunu a ekosystémy, 

přičemž konstatuje, že dojde k rozsáhlému ovlivnění NPR Božídarské 

rašeliniště, NPR Rolavské vrchoviště aj. Z tohoto důvodu z hlediska 

zvláštní územní ochrany přírody a krajiny je považováno vyhodnocení 

SEA za nedostatečné.

D300 Vyjádření akceptováno.                                                                                                                  

Odůvodnění:                                                                                                                             

Hodnotící tabulka bude v rámci úprav pro veřejné projednání upřesněna 

tak, aby jednoznačně vyjadřovala charakter záměru i zjištěné vlivy.                                                                                     

Formulace v předmětné části tabulky je nepřesná, správně má vyjadřovat 

pouze směrové vedení části trasy KLM přes území NPR. Vyhodnocení 

vlivu koridoru D300 (KLM) je s ohledem na charakter záměru zcela 

opodstatněné. Trasa je součástí Koncepce běžeckého lyžování – I. etapa 

Krušné hory, která byla odborně prověřována AOPK ČR a bylo na ni 

vydáno stanovisko, které vylučuje významné negativní vlivy na Naturu 

2000 a na ostatní přírodní hodnoty dotčeného území (včetně NPR) (2012).                                                                                                                        

Pokyn k úpravě č. 81 :                                                                                                                                               

U záměru D300 upřesnit v tabulce v oddílu F formulaci vyhodnocení tak, 

aby vyjadřovala pouze směrové vedení trasy KLM.

Ministerstvo 

životního 

prostředí ČR                                     

Vršovická 65, 

100 10 Praha 10 

9. 7. 2015

6
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Vyhodnocení vyjádření dle § 37 odst. 5 stavebního zákona ke společnému jednání

Aktualizace č. 1 ZÚR KK 

07/2017

č.

Odesílatel                

adresa                             

ze dne

Obsah vyjádření k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Aktualizace č. 1 ZÚR KK (dle § 37 odst. 5 SZ)                                                                            

Část/Kód 

A1-ZÚR

Vyhodnocení vyjádření                                                                                        

Odůvodnění                                                                                                                 

Pokyny k úpravě VV URÚ A1-ZÚR KK před veřejným projednáním

1 Krajská 

hygienická 

stanice 

Karlovarského 

kraje                           

Závodní 94,              

360 06 Karlovy 

Vary                   

7. 7. 2015

Na základě usnesení vlády č. 276/2015 byla schválena Aktualizace č. 1 

Politiky územního rozvoje ČR, prosíme o aktualizaci textu ve vyhodnocení 

SEA na základě této skutečnosti.

Vyjádření akceptováno.                                                                                                    

Odůvodnění:                                                                                                                                                                       

V rámci úprav před veřejným projednáním bude text ve vyhodnocení SEA 

aktualizován.                                                                                                                                                                 

Zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK a Vyhodnocení 

vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území bylo 

dokončeno 11. 5. 2015, přičemž Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla po 

schválení Vládou ČR zveřejněna 16. 4. 2015.  Z tohoto důvodu již nebylo 

technicky možné docílit úplného souladu návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK 

s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. Vzhledem k dlouhodobějšímu 

souběhu pořizování obou dokumentací, a průběžné koordinaci, jsou po 

věcné stránce dokumentace plně v souladu, případné nesoulady se týkají 

formálních náležitostí v textové části dokumentace (odkazy na PÚR ČR, 

apod.). Části dokumentace vyplývající z Aktualizace č. 1 PÚR ČR byly v 

rámci SEA posouzeny.                                                                                

Pokyn k úpravě č. 82 :                                                                                                 

Aktualizovat kompletně text VV URÚ dle schválené Aktualizace č. 1 PÚR 

ČR.

V rámci témat životního prostředí a stanovení referenčního hodnotícího 

rámce požadujeme, aby byla pro oblast týkající se odpadů použita data ze 

zdroje MŽP, čímž dojde k vzájemné provázanosti dat uváděných v 

současně připravovaném Plánu odpadového hospodářství Karlovarského 

kraje.

Vyjádření akceptováno.                                                                                                       

Odůvodnění:                                                                                                                                       

V rámci úpravy před veřejným projednáním bude předmětná část SEA 

dokumentace upravena dle požadavku.                                                                             

Pokyn k úpravě č. 83 :                                                                                                              

V hodnotícím referenční rámci dokumentace využít data MŽP za oblast 

týkající se odpadů. 
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Vyhodnocení vyjádření dle § 37 odst. 5 stavebního zákona ke společnému jednání

Aktualizace č. 1 ZÚR KK 

07/2017

č.

Odesílatel                

adresa                             

ze dne

Obsah vyjádření k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Aktualizace č. 1 ZÚR KK (dle § 37 odst. 5 SZ)                                                                            

Část/Kód 

A1-ZÚR

Vyhodnocení vyjádření                                                                                        

Odůvodnění                                                                                                                 

Pokyny k úpravě VV URÚ A1-ZÚR KK před veřejným projednáním

1 Krajská 

hygienická 

stanice 

Karlovarského 

kraje                           

Závodní 94,              

360 06 Karlovy 

Vary                   

7. 7. 2015

V rámci vyjádření k návrhu Zprávy o uplatňování AZÚR KVK požadovalo 

MŽP, aby posuzovatel v rámci vyhodnocení vlivů aktualizovaných AZÚR 

KVK na životní prostředí vypracoval závěry a doporučení včetně návrhu 

stanoviska MŽP k návrhu aktualizovaných ZÚR KVK s uvedením zejména 

jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí:                                                                        

• s jednotlivou plochou či koridorem souhlasit nebo souhlasit s 

podmínkami včetně jejich upřesnění anebo nesouhlasit (pouze u nově 

navržených či upravených ploch a koridorů)                                                                                                    

• s návrhem AZÚR KVK jako celkem souhlasit nebo souhlasit 

s podmínkami včetně jejich upřesnění anebo nesouhlasit.                                                                 

Požadujeme sdělení posuzovatele, zda lze s návrhem AZÚR KVK 

souhlasit, souhlasit s podmínkami (včetně jejich upřesnění), či nesouhlasit. 

Dále bude sdělení obsahovat i výroky k jednotlivým novým či měněným 

plochám a koridorům.

Vyjádření akceptováno.                                                                                         

Odůvodnění:                                                                                                                          

Závěr textové části SEA dokumentace byl doplněn o požadované výroky v 

rámci požadavku MŽP zaslat potvrzení o dopracování závěru vyhodnocení 

jako přílohu k žádosti o vydání stanovisko SEA. Do úpravy před veřejným 

projednáním bude tento závěr použit.                                                                                    

Pokyn k úpravě č. 84 :                                                                                                            

Do dokumentace SEA použít dopracovaný materiál odsouhlasený MŽP: 

Závěry vyhodnocení a návrh stanoviska SEA.

Část B. Vyhodnocení vlivů návrhu AZÚR KVK na lokality soustavy 

Natura 2000 (dále jen „vyhodnocení vlivů na NATURU“)                                                                                                           

Dle vyhodnocení vlivů na NATURU zpracovaného autorizovanou osobou 

podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny má AZÚR KVK významný 

negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významné 

lokality Krušnohorské plató a ptačí oblasti Novodomské rašeliniště - 

Kovářská. Důvodem pro stanovení významně negativního vlivu na tyto 

lokality soustavy Natura 2000 je vymezení ploch S05 a S06 

s navrhovaným využitím „umístění stožáru pro monitoring přírodních 

situací", resp. „umístění stožáru pro monitoring přírodních situací s 

doplněním o sekci větrné elektrárny".

Vyjádření akceptováno.                                                                                                                                                             

Viz Dohoda o vypořádání části vyjádření MŽP podepsaná dne 15. 2. 

2016, která se vztahuje k části vyjádření II. B. - Vyhodnocení vlivů 

návrhu AZÚR KVK na lokality soustavy Natura 2000.                                                                                                         

Na základě negativních výsledků projednání s dotčenými orgány budou 

Plochy pro specifické využití "celokrajský systém monitoringu přírodních 

situací" (S01 až S13) v rámci úpravy před veřejným projednáním, z 

dokumentace vypuštěny.                                                                                                     

Pokyn k úpravě č. 1 :                                                                                                                                                     

Vypustit z dokumentace plochy S01 až S13. 
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7. 7. 2015

Ustanovení § 37 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

stanoví, že pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu (dále 

jen „EVL“) nebo ptačí oblast (dále jen „PO“) vyplyne, že ZÚR mají 

významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost EVL nebo 

PO, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Ustanovení § 45i odst. 9 zákona o ochraně přírody a krajiny poukazuje na 

to, že pokud posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 prokáže 

negativní vliv na předměty ochrany nebo celistvost EVL a PO a neexistuje 

variantní řešení bez negativního vlivu, lze schválit jen variantu 

s nejmenším možným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu a až po uložení a zajištění kompenzačních 

opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích 

oblastí a evropsky významných lokalit.

Předpokladem schválení AZÚR KVK v současné podobě je tedy naplnění 

požadavků výše uvedeného ustanovení. Návrh AZÚR KVK nicméně z 

tohoto hlediska neobstojí, neboť je předložen (tedy vč. předmětných ploch 

S05 a S06) invariantně a v rámci procesu posouzení vlivů nebyly tedy 

vyhodnoceny v úvahu přicházející varianty, které by mohly mít na 

předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí vliv menší, nebo žádný. Východiskem a námi preferovaným 

řešením je vyjmutí ploch s významně negativním vlivem na lokality 

soustavy Natura 2000 z návrhu koncepce tak, aby bylo možné AZÚR 

KVK schválit (viz § 45i odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny).

S05          

S06
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V opačném případě je nutné na základě předloženého vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území v části B upravit návrh AZÚR KVK, předložit 

a důsledně vyhodnotit variantní řešení ploch S05 a S06 a v rámci úkonů 

následných po vydání nesouhlasného stanoviska příslušného úřadu doložit 

případné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu na vymezení 

ploch S05 a S06 a stanovit kompenzační opatření, pokud jsou možná (v 

úrovni ZÚR je ke splnění posledně jmenované zákonné povinnosti 

příslušné MŽP).
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