
Karlovarský kraj – krajský úřad 

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Závodní 94,  

360 21 Karlovy Vary 

 

 

Návrh 

vypořádání připomínek k návrhu  

Krajské koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského Kraje. 

 

1) Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 30.11.2015. 

Připomínka: 

 

Návrh vypořádání: 

Veškeré drobné chyby v analytické části koncepce uváděné ve stanovisku MÚ OŽP Kraslice byly v textu 
koncepce upraveny. 

 

2) Obec Jenišov, stanovisko ze dne 1.12.2015. 

 Připomínka: 

 

Návrh vypořádání: 

Těžba a otvírka nových ložisek nerostných surovin je předmětem Surovinové politiky ČR z roku 2012. 
Jednotlivé záměry jsou posuzovány z hlediska vlivu na životní prostředí včetně přírody a krajiny v procesu 



EIA.  Na úrovni Krajské koncepce ochrany přírody a krajiny jednotlivé záměry těžby nerostných surovin 
nejsou řešeny a ani být řešeny nemohou.   

 

3) Spolek Zdravé životní prostředí Jenišov, stanovisko ze dne 2.12.2015. 

 Připomínka 1: 

 

Návrh vypořádání: 

Těžba a otvírka nových ložisek nerostných surovin je předmětem Surovinové politiky ČR z roku 2012. 
Jednotlivé záměry jsou posuzovány z hlediska vlivu na životní prostředí včetně vlivu na přírodu a krajinu 
v procesu EIA.  Na úrovni Krajské koncepce ochrany přírody a krajiny jednotlivé záměry těžby nerostných 
surovin nejsou řešeny a ani být řešeny nemohou. Těžba nerostných surovin včetně přínosů a negativ 
z hlediska přírody a krajiny je v koncepci podrobně řešena (např. kap. 2.1.4.8., 2.1.7.5., 2.2.1.6., 2.2.2.6., 
3.1.6. a průřezově další kapitoly – např. 2.1.5.6., 2.1.6.2.4.). Ve SWOT analýze (kapitola 2.1.8) je 
velkoplošná těžba nerostů uvedena ve výčtu hrozeb pro ochranu přírody a krajiny.  

 

Připomínka 2: 

 

Návrh vypořádání: 

Proces vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a zdraví (SEA) včetně lhůt je veden zcela podle 
platné legislativy, která Aarhuskou úmluvu implementuje do právního řádu ČR. Ke koncepci se každý mohl 
vyjádřit na úrovni zveřejněného oznámení (20 dní), po zveřejnění vyhodnocení SEA před veřejným 
projednáním (30 dní), během veřejného projednání a také po něm (5 dnů).   

 

 

 

 

 

 

 



Připomínky 3 a 4: 

 

 

Návrh vypořádání: 

Připomínka se nejspíše týká konkrétního záměru těžby nerostných surovin. Na úrovni Krajské koncepce 
ochrany přírody a krajiny jednotlivé záměry těžby nerostných surovin nejsou řešeny a ani být řešeny 
nemohou. Jednotlivé záměry jsou posuzovány z hlediska vlivu na životní prostředí včetně vlivu na přírodu 
a krajinu v procesu EIA. Namítaná problematika je mimo rámec předkládané koncepce.   

 

Připomínka 4: 

 

Návrh vypořádání: 

Jakost vody v regionu je uvedena v analytické části koncepce v kapitole 2.1.3.3.2. Nízká kvalita vody 
v Chodovském potoce je zde na základě údajů ze sledovaných profilů výslovně uvedena (str. 83). Srovnání 
této lokality v rámci ČR není k dispozici.   

 

Připomínka 5: 

 

Návrh vypořádání: 

Připomínka není relevantní k projednávané koncepci. Obecně je problematika rekultivace území po těžbě 
nerostných surovin v koncepci řešena na více místech (kapitoly 2.1.4.8., 2.1.6.2., 3.1.6. aj.).  

 

 

 

 



Připomínka 6: 

 

Návrh vypořádání: 

Ve SWOT analýze v rámci koncepce (kapitola 2.1.8) je velkoplošná těžba nerostů uvedena ve výčtu hrozeb 
pro ochranu přírody a krajiny. 

 

 

Připomínka 7: 

 

Návrh vypořádání: 

Připomínka není relevantní k projednávané koncepci. Těžba a otvírka nových ložisek nerostných surovin je 
předmětem Surovinové politiky ČR z roku 2012. 

 

 

Připomínka 8: 

 

Návrh vypořádání: 

Připomínka není relevantní k projednávané koncepci.  

 

 

V Karlových Varech dne 4. 12. 2015 

 

 

 Mgr. Vladimír Melichar 

       autor koncepce                                                                       

 

 

 


