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PŘÍLOHA Č. 6 

 

Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí  
 

 

Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR karlovarského kraje na udržitelný rozvoj 
území bylo zpracováno ve struktuře dle přílohy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, tzn. včetně: 

- vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy stavebního zákona (dokumentace 
SEA);  

- vyhodnocení vlivů na ptačí oblasti a evropsky významné lokality soustavy Natura 
2000 dle § 45i) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Na základě výsledků projednání A-ZÚR KK dle § 37 a následně dle § 39 stavebního 
zákona byla dokumentace VVURÚ průběžně upravována dle dohodnutých stanovisek dotče-
ných orgánů a obdržených námitek, resp. připomínek, kterým se pořizovatel A-ZÚR KK roz-
hodl vyhovět. Konečná znění dokumentace vyhodnocení vlivů A-ZÚR KK na životní prostředí 
a vyhodnocení vlivů na PO a EVL Natura 2000 byla zpracována na základě podmínek sou-
hlasného stanoviska MŽP dle § 10g zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění čj. 13457/ENV16 
ze dne 08. 03. 2016. Toto Stanovisko je uvedeno v příloze č. 7 tohoto Odůvodnění. Způsob 
zohlednění jednotlivých podmínek tohoto stanoviska v návrhu A-ZÚR KK pak obsahem přílohy 
č. 8 tohoto Odůvodnění. 

Výsledky vyhodnocení vlivů A-ZÚR KK na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na 
PO a EVL soustavy Natura 2000 lze shrnout takto: 

- Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nemá jako celek vý-
znamné negativní vlivy na složky životního prostředí. Při důsledném uplatňování sta-
novených priorit územního plánování, podmínek pro rozhodování, plnění úkolů pro 
územní plánování a koordinaci územně plánovací činnosti obcí neobsahuje A-ZÚR 
KK záměry s rizikem významných negativních vlivů na obyvatelstvo a složky životního 
prostředí. Pro minimalizaci těchto vlivů formuluje A-ZÚR KK patřičné podmínky a kri-
téria pro rozhodování a změnách ve vymezených plochách. 

- Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nemá významný ne-
gativní vliv158 na celistvost žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Vyhodnocení vlivů A-ZÚR KK na udržitelný rozvoj území ve svém závěru konstatuje, 
že z hlediska územních podmínek pro příznivé životní prostředí A-ZÚR KK s výjimkou rozší-
ření rozvojových ploch pro sport a rekreaci ve vrcholových partiích Krušných hor, neobsahuje 
záměry s rizikem významných negativních vlivů na složky životního prostředí. Pro minimalizaci 
těchto vlivů formuluje A-ZÚR KK patřičné podmínky a kritéria pro rozhodování a změnách ve 
vymezených plochách. Ve vztahu k územním podmínkám pro hospodářský rozvoj a soudrž-
nost společenství obyvatel v území nebyly v návrhu A-ZÚR KK zjištěny žádné negativní vlivy. 

 

                                                
158 Negativní vliv ve smyslu §45i odst. 9 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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Na základě těchto skutečností je možné konstatovat, že návrh Aktualizace č. 1 ZÚR 
Karlovarského kraje posiluje v rozsahu svých kompetencí předpoklady pro vyvážený vztah 
územních podmínek udržitelného rozvoje území ve smyslu § 18 odst. 1 stavebního zákona.  

 

 

 


