
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 
  

Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

Příslušný úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, vydal 

dne 16. 9. 2021 k upravenému návrhu koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ 

souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů (Č. j.: KK/3381/ZZ/21-25). 

 

Z uvedeného zákona mj. vyplývají následující požadavky, navazující na vydané stanovisko (§ 10g 

zákona): 

 

(odst. 4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je 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. 

 

(odst. 5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje 

zejména: 

 

a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 

stanoviska ke koncepci, 

b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud 

byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a, 

c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách, 

d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů 

koncepce na životní prostředí, 

e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na 

životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. 

 

(odst. 6) O zveřejnění prohlášení podle odstavce 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů 

informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které 

příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2. 

 

 

Níže v textu je uvedeno Prohlášení, naplňující § 10 g, odst. 5 zákona pro upravený návrh koncepce. 

 

 

 

 

 

 



A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 

stanoviska ke koncepci 

 

Požadavek/podmínka Způsob zohlednění 

Požadavky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

1. Při výběru projektů k podpoře v rámci strategie 
preferovat projekty s nejvyššími pozitivními přínosy 
a minimálními negativními vlivy z hlediska životního 
prostředí. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím a bude v souladu s platnou 
legislativou.  Následně budou schvalovány či 
doporučeny k realizaci pouze ty projekty, které 
nebudou mít významný negativní vliv na životní 
prostředí a veřejné zdraví.  

2. V návrzích a opatřeních, v aktivitách či projektech 
respektovat předměty ochrany zvláště chráněných 
území (dále také „ZCHÚ“) a zamezit 
antropogennímu tlaku na jejich území. 

Akceptováno. Předměty ochrany ZCHÚ budou při 
realizaci koncepce plně respektovány. 

3. Jakékoliv aktivity/projekty, u nichž by se 
očekávaly negativní vlivy (i zprostředkované) na 
ZCHÚ a soustavu Natura 2000, konzultovat s orgány 
ochrany přírody. 

Akceptováno. Konkrétní projekty či aktivity, které by 
vyvolávaly potenciální negativní dopady, budou 
podléhat rozhodnutí orgánů ochrany přírody (v rámci 
ZCHÚ i lokalit soustavy Natura 2000). 

4. U relevantních konkrétních projektů posoudit 
jejich vlivy na životní prostředí v rámci procesu EIA, 
případně biologického či naturového posouzení. 

Akceptováno. V rámci Vyhodnocení vlivu koncepce na 
životní prostředí byly stanoveny podmínky 
a doporučení pro předcházení, vyloučení, snížení a 
kompenzaci potenciálně negativních vlivů Programu. 
Konkrétní projekty, u kterých to budou vyžadovat 
příslušné právní předpisy, budou posuzovány dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, případně bude 
provedeno biologické hodnocení dle § 67 zákona 
č. 114/1991 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, či naturové hodnocení dle § 45i 
téhož zákona. V ostatních případech budou 
environmentální dopady projektů hodnoceny v rámci 
stavebního zákona. 

5. Podporu cestovního ruchu směrovat zejména 
mimo chráněná území s cílem rozmělnění intenzity 
návštěvnosti a její snížení zejména v cenných 
lokalitách. Provádět pravidelný průzkum 
návštěvnosti a použít jej jako podklad pro 
management turismu. V případě podpory 
cestovního ruchu v již exponovaných přírodních 
atraktivitách zajistit ochranu přírodních hodnot v 
území. 

Akceptováno. Program se zejména v rámci podoblasti 
2.2 Cestovní ruch zabývá podporou udržitelného 
cestovního ruchu. Na vhodných lokalitách bude 
prováděn průzkum návštěvnosti, který bude 
podkladem pro management turismu. V již 
exponovaných přírodních lokalitách bude zajištěna 
ochrana přírodních hodnot v území.  

6. Podporu hromadných sportovních akcí směřovat 
mimo chráněná území, případně tyto akce 
konzultovat s dotčenými orgány ochrany přírody. V 
rámci pořádání akcí uplatňovat principy oběhového 
hospodářství a omezit vznik vyprodukovaných 
odpadů účastníky akcí. 

Akceptováno. Program se zabývá rozvojem 
a zachováním stávající sítě chráněných území, 
podporou udržitelného cestovního ruchu, EVVO, která 
může napomoct environmentálně šetrnému chování, 
včetně hromadných sportovních akcí, a dále také 
prevenci vzniku odpadů (např. specifický cíl 2.2.1, 
5.1.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7). Podmínky ochrany přírody 
budou při pořádání hromadných sportovních akcí 
respektovány. Konkrétní aktivity, které by vyvolávaly 
potenciální negativní dopady, budou podléhat 
rozhodnutí orgánů ochrany přírody. 

7. Dbát na ochranu zemědělské a lesní půdy, 
minimalizovat zábory ZPF především v I. a II. třídě 

Akceptováno. Ochrana zemědělské a lesní půdy je 
zohledněna např. ve specifickém cíli 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 



Požadavek/podmínka Způsob zohlednění 

ochrany ZPF, omezit fragmentaci krajiny, zachovávat 
krajinný ráz a migrační prostupnost území. 

5.1.6 koncepce. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů a bude 
v souladu s platnou legislativou. Následně budou 
doporučeny k realizaci ty projekty, při jejichž realizaci 
budou minimalizovány zábory půdního fondu v I. a II. 
třídě ochrany ZPF, bude omezena fragmentace 
krajiny, respektován krajinný ráz a migrační 
prostupnost území. 

8. Podporovat využívání hromadné dopravy na úkor 

individuální automobilové dopravy, podporovat 

bezpečnou cyklistickou a pěší dopravu. Kromě 

zvýšení konkurenceschopnosti hromadné, cyklistické 

a pěší dopravy zlepšováním podmínek pro jejich 

využívání (komfort, telematika, záchytná parkoviště 

a další), zvážit restrikci individuální automobilové 

dopravy prostřednictvím vytváření nízkoemisních 

zón, progresivních cen parkování a podobně. 

Akceptováno. V rámci Programu jsou navrženy 
specifické cíle, které jsou zaměřené na udržitelný 
způsob dopravy a zlepšování podmínek pro její 
využívání (zejména 6.1.2). Zavedení nízkoemisních zón 
dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, je v pravomoci rozhodnutí obcí 
(podobně jako progresivní ceny parkování) a 
předkladatel koncepce je bude podporovat tam, kde to 
místní podmínky umožní (konzultace, administrativní 
podpora, produkty EVVO). 

9. Pro navrhovanou výstavbu přednostně využívat 
plochy brownfields, případně výstavbu směřovat do 
ploch s nižší bonitou půdy. Upřednostňovat 
zahušťování zástavby (s ohledem na udržitelný 
rozvoj území) před zastavováním ve volné krajině. 

Akceptováno. Program se přímo zabývá revitalizací 
brownfields, apod. (např. opatření 5.1.1.4, 5.1.5.7). 
Výběr projektů bude podléhat environmentálním 
kritériím pro výběr projektů a bude v souladu s platnou 
legislativou. Následně budou schvalovány či 
doporučeny k realizaci ty projekty, při jejichž 
zpracování budou minimalizovány zábory půdního 
fondu v I. a II. třídě ochrany ZPF a bude dbáno na 
udržitelný rozvoj území. 

10. Umisťovat novou infrastrukturu s ohledem na 
chráněné části přírody a zachovat migrační 
prostupnost území. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů a bude 
v souladu s platnou legislativou. Následně budou 
schvalovány či doporučeny k realizaci ty projekty, při 
jejichž zpracování bude dbáno na udržitelný rozvoj 
území a zachována migrační prostupnost území. 

11. Využívat alternativní pohony (LPG, CNG, hybridy) 
pro obsluhu odlehlých a obtížně dostupných lokalit a 
podporovat rozvoj elektro a vodíkové mobility. 

Akceptováno. V rámci Programu jsou přímo 
navrhována opatření, která podporují zavádění vozů s 
alternativním pohonem (např. opatření 5.1.4.3, 
6.1.2.4). 

12. Při výstavbě nových či regeneraci stávajících 
budov a dalších uplatňovat adaptační prvky - zelené 
fasády, střechy, stínící prvky, retence vody, využití 
obnovitelných zdrojů energie (dále také „OZE“), 
využití šedých vod a podobně. V rámci modernizace 
budov preferovat energeticky úsporné instalace 
(například zateplení budov a jiné) a tím snižovat i 
vlivy na klima. 

Akceptováno. V Programu jsou uplatňována opatření, 
která potenciálně přinesou snižování vlivů na klima 
(např. specifický cíl 5.1.2, 5.2.2, 5.2.3). Výběr projektů 
bude podléhat environmentálním kritériím pro výběr 
projektů, na jejichž základě budou preferovány ty 
projekty, při jejichž zpracování budou mj. podporována 
adaptační opatření na budovách. 

13. Při výstavbě využívat principů cirkulárního 
stavitelství, tedy takových, kdy se budova po 
ukončení její životnosti či účelu stává materiálovou 
bankou pro další výstavbu. 

Akceptováno. Program respektuje systém hierarchie 
nakládání s odpady a uplatňuje principy cirkulární 
ekonomiky a předcházení vzniku odpadů, popř. jeho 
materiálové a energetické využití preferuje před 
uložením odpadů na skládky (zejména specifický cíl 
5.1.3). 

14. V případě sanování starých ekologických zátěží v 
rámci využití ploch brownfields postupovat striktně 
podle projektu sanačních prací a dbát pokynů České 
inspekce životního prostředí. 

Akceptováno. V případě sanování starých ekologických 
zátěží bude postupováno v souladu se zákonem (dle 
schválených projektů sanace a pokynů ČIŽP). 



Požadavek/podmínka Způsob zohlednění 

15. Pro nové zdroje OZE využívat přednostně plochy 
brownfields či stávající budovy (s ohledem na 
památkové zóny apod.). Nové zdroje OZE umisťovat 
mimo ZCHÚ, evropsky významné lokality (dále také 
„EVL“), ptačí oblasti (dále také „PO“) a jejich 
ochranná pásma a respektovat požadavky orgánů 
ochrany přírody, mimo vysoce produkční půdy. 

Akceptováno. Pro zdroje OZE budou preferenčně 
využívány plochy brownfields, budovy, území mimo 
ZCHÚ, EVL a PO mimo vysoce produkční půdy a jejich 
ochranná pásma a umístění OZE bude projednáno mj. s 
orgány ochrany přírody. 

16. Zasadit se o zachování nebo zajištění migrační 
prostupnosti pro zvláště chráněné a evropsky 
významné druhy (vodní díla, větrné elektrárny). Před 
umístěním nových OZE posoudit jejich vliv na 
krajinný ráz. 

Akceptováno. Bude dbáno na zachování či zajištění 
migrační prostupnosti krajiny pro zvláště chráněné a 
evropsky významné druhy. Před umístěním OZE bude 
posouzen jejich vliv na krajinný ráz. 

17. Před započetím jakéhokoliv zásahu do území po 
těžbě je nutné provést také biologický průzkum. 

Akceptováno. V případě jakéhokoliv zásahu do území 
po těžbě bude proveden biologický průzkum, aby bylo 
zabráněno likvidaci výsledků přirozené sukcese. 

18. Předcházet vzniku odpadů a uplatňovat principy 
cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství). V 
rámci hierarchie nakládání s odpady u kategorie jiné 
využití odpadů přednostně podporovat 
kompostování a anaerobní rozklad u těch, u kterých 
je to z hlediska především environmentálních a 
zdravotních rizik možné. 

Akceptováno. Program respektuje systém hierarchie 
nakládání s odpady a uplatňuje principy cirkulární 
ekonomiky a předcházení vzniku odpadů, popř. jeho 
materiálové a energetické využití preferuje před 
uložením odpadů na skládky (zejména specifický cíl 
5.1.3). 

19. Pro zadržování vody v krajině vybírat přírodě 
blízká opatření a soustředit se na komplexní 
krajinářská řešení. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů a bude 
v souladu s platnou legislativou. Následně budou 
preferovány ty projekty, při jejichž zpracování budou 
podporována přírodě blízká opatření v oblasti retence 
vod a komplexní krajinářská řešení. 

20. U vodohospodářských opatření upřednostňovat 
přírodě bližší opatření (poldry a další) a jakékoliv 
další zásahy, u nichž by se eventuálně mohly 
očekávat negativní zásahy nebo ovlivnění (i 
zprostředkované) ZCHÚ a soustavy Natura 2000 
konzultovat s orgány ochrany přírody a podrobit je 
biologickému hodnocení, v případě možného zásahu 
do EVL a PO také naturovému posouzení. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů a bude 
v souladu s platnou legislativou. Následně budou 
preferovány ty projekty, při jejichž zpracování budou 
podporována přírodě blízká opatření. Konkrétní 
projekty, u kterých to bude vyžadovat zákon, budou 
posuzovány dle § 67 zákona č. 114/1991 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(biologické hodnocení), či dle § 45i téhož zákona 
(naturové hodnocení). Konkrétní projekty či aktivity, 
které by vyvolávaly potenciální negativní dopady, 
budou podléhat rozhodnutí orgánů ochrany přírody. 

21. Zajistit odborný a odpovědný výběr investic, pro 
které budou vytvářeny podmínky, s ohledem také na 
jejich vlivy na životní prostředí. Nevytvářet 
podmínky pro investice s malou přidanou hodnotou 
ani pro investice s potenciálně významnými 
negativními vlivy na životní prostředí. Dbát na 
případnou výstavbu přednostně na území 
brownfields, půdě s nízkou kvalitou a na ochranu 
krajinného rázu. 

Akceptováno. Výběr investic bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů a bude 
v souladu s platnou legislativou. Následně budou 
schvalovány či doporučeny k realizaci pouze ty 
projekty, které nebudou mít významný negativní vliv 
na životní prostředí. V případě nových staveb bude 
upřednostněno jejich umístění na území brownfields 
a bude dbáno na ochranu krajinného rázu. 

22. Záměry, které znamenají realizaci nového 
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, je nutno 
vždy zvažovat s ohledem na stávající stav imisních 
koncentrací ovzduší v území, kam má být umístěn. 
Při plánování nového stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší je nutno vždy pečlivě posoudit 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů a bude 
v souladu s platnou legislativou. Následně budou 
schvalovány či doporučeny k realizaci pouze ty 
projekty, při jejichž zpracování nedojde ke zhoršení 
stávajících imisních koncentrací ovzduší v území. Při 
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vhodnost jeho umístění i z hlediska možnosti 
ovlivnění nejbližší obytné zástavby emisemi z 
navrhovaného zdroje. Stejně tak je důležité dále 
podporovat opatření pro snižování emisí z lokálních 
topenišť. 

umisťování bude dbáno na aktuální imisní situaci 
v území. Nadále budou podporována opatření ke 
snižování emisí z lokálních topenišť (viz opatření 
5.1.4.2). 

23. V průběhu revitalizace/regenerace území je 
nutno zajistit, že budou eliminovány nebo alespoň 
minimalizovány negativní dopady provádění prací na 
životní prostředí. Je potřeba zohlednit principy 
adaptace na klimatickou změnu a přizpůsobit jí 
regeneraci území. 

Akceptováno. Při provádění prací budou eliminovány a 
minimalizovány negativní vlivy na životní prostředí. 
Program zohledňuje principy adaptace na klimatickou 
změnu (zejm. specifický cíl 5.1.2). 

24. Opatření, projekty či činnosti musí být 
navrhovány tak, aby nedocházelo k ohrožení 
kulturních památek. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů a bude 
v souladu s platnou legislativou. Následně budou 
schvalovány či doporučeny k realizaci pouze ty 
projekty, při jejichž zpracování nedojde k ohrožení 
kulturních památek.  

25. Rozvíjet environmentální vědomí obyvatel, 
zejména v těch oblastech, které nejsou bez zapojení 
veřejnosti řešitelné (znečištění ovzduší z malých 
zdrojů, omezování vlivů dopravy na životní 
prostředí, nakládání s odpady, adaptace na změnu 
klimatu, ochrana přírody a další). 

Akceptováno. Program se zabývá rozvojem 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v kraji 
(zejména specifický cíl 5.1.7, opatření 5.1.6.4, 5.2.2.3). 

Podmínky stanoviska z hlediska vlivů na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 

1. Při rozvoji cestovního ruchu ve vazbě na přírodně 
hodnotná území spolupracovat s orgány ochrany 
přírody. 

Akceptováno. Konkrétní aktivity, které by vyvolávaly 
potenciální negativní dopady, budou podléhat 
rozhodnutí orgánů ochrany přírody. 

2. V oblasti cestovního ruchu usměrňovat 
návštěvníky mimo nejcennější a nejvíce exponované 
lokality. 

Akceptováno. Program se zejména v rámci podoblasti 
2.2 Cestovní ruch zabývá podporou udržitelného 
cestovního ruchu. Na vhodných lokalitách bude 
prováděn průzkum návštěvnosti, který bude 
podkladem pro management turismu. V již 
exponovaných přírodních lokalitách bude zajištěna 
ochrana přírodních hodnot v území. Konkrétní aktivity, 
které by vyvolávaly potenciální negativní dopady, 
budou podléhat rozhodnutí orgánů ochrany přírody. 

3. Při realizaci protipovodňových opatření ve volné 
krajině nebo v blízkosti lokalit soustavy Natura 2000 
preferovat přírodě blízká protipovodňová opatření. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů a bude 
v souladu s platnou legislativou. Následně budou 
preferovány projekty, při jejichž zpracování budou 
upřednostňována přírodě blízká protipovodňová 
opatření. 

4. V případě vápnění lesů a cíleném ovlivňování 
půdních vlastností v územích soustavy Natura 2000 
nebo jejich blízkosti je nutná úzká spolupráce s 
orgány ochrany přírody. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím a bude v souladu s platnou 
legislativou. Následně budou schvalovány či 
doporučeny k realizaci pouze ty projekty, které 
nebudou mít významný negativní vliv na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Konkrétní aktivity, které by 
vyvolávaly potenciální negativní dopady, budou 
podléhat rozhodnutí orgánů ochrany přírody. 

5. Při řešení dopravních staveb postupovat v 
souladu s platnými Zásadami územního rozvoje 
Karlovarského kraje a územními plány obcí. 
Vhodnou lokalizací minimalizovat zásahy do EVL, PO 
a ZCHÚ. Současně zajistit u těchto staveb migrační 

Akceptováno. V případě (nejen) dopravních staveb 
bude v souladu se zákonem postupováno dle platných 
ZÚR KVK a ÚP obcí. Konkrétní projekty či aktivity, které 
by vyvolávaly potenciální negativní dopady na 
předměty ochrany ZCHÚ či naturových lokalit, budou 



Požadavek/podmínka Způsob zohlednění 

prostupnost krajiny, a to i v případě rekonstrukcí 
stávajících tratí. 

podléhat rozhodnutí orgánů ochrany přírody. Případné 
problémové záměry budou navrženy, tam kde to bude 
relevantní, variantně a bude zajištěna migrační 
prostupnost krajiny. 

6. Při lokalizaci nových cyklostezek/tras zohledňovat 
výskyt předmětů ochrany soustavy Natura 2000 a 
spolupracovat s příslušnými orgány ochrany přírody. 

Akceptováno. Konkrétní projekty či aktivity, které by 
vyvolávaly potenciální negativní dopady, budou 
podléhat rozhodnutí orgánů ochrany přírody na 
základě požadovaného naturového hodnocení. 

Povinnosti dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

§ 10g odst. 4 – orgán, který bude koncepci 
schvalovat, musí zohlednit požadavky a podmínky 
tohoto stanoviska, popř. musí odůvodnit svůj postup 
v případě nezahrnutí podmínek a požadavků tohoto 
stanoviska do koncepce 

Akceptováno. Schvalujícím orgánem je Zastupitelstvo 
Karlovarského kraje, které zohlednilo požadavky a 
podmínky vyplývající ze Stanoviska (viz tato tabulka). 

§ 10g odst. 5 – předkladatel musí zveřejnit 
schválenou koncepci včetně prohlášení o tom, jak 
byly ve schválené koncepci vypořádány požadavky a 
podmínky tohoto stanoviska, o účasti veřejnosti při 
zpracování koncepce a o přijatých opatřeních pro 
zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví 

Akceptováno. Schválená koncepce včetně tohoto 
Prohlášení bude zveřejněna na internetových 
stránkách kraje v sekci, kde je zveřejněna samotná 
koncepce. 

§ 10h – předkladatel musí zajistit sledování a rozbor 
vlivů schválené koncepce na životní prostředí a 
veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z tohoto 
ustanovení. 

Akceptováno. Karlovarský kraj, jako předkladatel 
koncepce, bude (od roku 2022)v rámci výroční 
monitorovací zprávy vyhodnocovat vliv provádění 
uvedené koncepce, resp. vybraných projektů na životní 
prostředí a veřejné zdraví dle environmentálních 
kritérií uvedených ve Vyhodnocení k návrhu koncepce 
a následně zapracovaných do strategické části 
Programu rozvoje Karlovarského kraje.  

  

 

B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla 

koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a 

 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 je zaměřen na území Karlovarského kraje. V rámci 

hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, provedené v dokumentu 

Vyhodnocení, nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy koncepce na životní prostředí. 

Lze tedy konstatovat, že – na úrovni podrobnosti, s níž Program pracuje – lze vyloučit hodnotitelné 

potenciální negativní vlivy koncepce na životní prostředí, přesahující hranice ČR. Koncepce proto 

nebyla předmětem mezistátního posuzování. 

 

 

C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách 

 

Návrh koncepce nebyl zpracován ve variantách. 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 byl připravován ve spolupráci s klíčovými aktéry 

rozvoje území. Při přípravě Programu byly zvažovány a diskutovány různé alternativy dílčích částí, 

nicméně konečným výsledkem prací je předložení návrhu koncepce v jedné variantě. Na základě 

hodnocení provedených v rámci Vyhodnocení lze konstatovat, že nebyly zjištěny takové negativní 



vlivy Programu na životní prostředí a veřejné zdraví, které by zakládaly potřebu navrhnout variantní 

řešení koncepce (viz také kap. 8.1 Vyhodnocení). 

 

 

D) Informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na 

životní prostředí 

 

Dokument „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ byl zpracováván dle principů 

strategického plánování rozvojových dokumentů se zapojením klíčových aktérů rozvoje do jeho 

přípravy, především prostřednictvím pracovních skupin a externích expertů. Pracovní skupiny, v nichž 

byli zastoupení pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, zástupci místních samospráv, firem, 

vysokých škol, odborníků z praxe, nestátních neziskových organizací garantovaly jednotlivé prioritní 

oblasti, podoblasti, specifické cíle a opatření. Zapojení územních stakeholderů je klíčovým 

předpokladem toho, aby uvedená koncepce byla zastřešujícím regionálním dokumentem, 

respektovaným všemi klíčovými partnery. 

 

Procedura posuzování koncepce probíhala v působnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Veřejnost byla zapojena v souladu s obligatorními kroky, stanovenými zákonem č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Veřejnost měla možnost zapojit se do projednávání koncepce v rámci zjišťovacího řízení. Oznámení 

koncepce ve smyslu § 10 c) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo příslušnému 

úřadu předloženo předkladatelem a v souladu s požadavkem odstavce 2, citovaného § 10c) 

příslušným úřadem zveřejněno dne 24. 3. 2021. Každý mohl podle § 10c) odst. 3 zákona zaslat 

příslušnému úřadu své písemné vyjádření k Oznámení. Na základě vyjádření doručených k Oznámení 

byl Krajským úřadem Karlovarského kraje vydán 6. 5. 2021 Závěr zjišťovacího řízení, který mimo jiné 

stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení v rozsahu základních zákonných požadavků, daných § 2 a 10 b) 

a přílohou č. 9 zákona. V souladu s požadavky zákona byl tento dokument zveřejněn. 

 

Veřejnost měla dále možnost vyjádřit se k návrhu koncepce a jejímu Vyhodnocení od doby jeho 

zveřejnění dne 21. 7. 2021, a každý mohl podle § 10f) odst. 6 zákona zaslat příslušnému úřadu své 

písemné vyjádření k návrhu koncepce.  

Veřejnost měla možnost vyjádřit se ke zveřejněnému návrhu koncepce a jejímu Vyhodnocení od doby 

jeho zveřejnění dne 21. 7. 2021 do 5 dnů po skončení veřejného projednání a osobně také v rámci 

účasti na tomto veřejném projednání dne 13. 8. 2021. Veškeré dokumenty byly zveřejněny 

v informačním systému SEA, další informace, včetně termínu konání veřejného projednání, také na 

úřední desce Karlovarského kraje. 

 

 

E) Informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. 

 

Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

vyplývá z § 10 h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Karlovarský kraj, jako předkladatel 

koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“, bude v rámci výročních monitorovacích 



zpráv (od roku 2022) vyhodnocovat vliv provádění uvedené koncepce na životní prostředí a veřejné 

zdraví. Výsledky pravidelného monitoringu budou předkládány vedení Karlovarského kraje 

a zveřejňovány na internetových stránkách kraje v sekci, kde je zveřejněna samotná koncepce.   

 


