
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2

 

č. j.  KK/5600/ZZ/22-41              V Karlových Varech dne: 22. 12. 2022
Vyřizuje: Mgr. Benešová / 571

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 10d 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

Identifikační údaje:

Název koncepce: Regionální surovinová politika Karlovarského kraje

Předkladatel koncepce: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary, 
IČO: 70891168

Zpracovatel oznámení: RNDr. Jaroslav Růžička (držitel autorizace dle § 19 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, č. j.: 85184/ENV/08)

Návrhové období: koncepce je navržena do roku 2023

Vymezení dotčeného území: Karlovarský kraj

Charakter koncepce:
Posuzovaná koncepce „ Regionální surovinová politika Karlovarského kraje“ (dále také 
„RSURPOL KK“) představuje střednědobý strategický dokument, jejímž hlavním úkolem je 
rozpracování hlavních tezí celostátní koncepce „Surovinová politika České republiky“ 
do podmínek Karlovarského kraje. Koncepce řeší především konkrétní dostupnost lokálních 
a nadregionálních zdrojů surovin, místní ekologické aspekty těžby a zpracování nerostných 
surovin se zřetelem na stavební suroviny, nezbytné pro materiálové zajištění rozvoje 
a modernizace místní infrastruktury. Dále řeší všechna ložiska a zdroje nerostných surovin 
ve správním území kraje, a navrhuje opatření a zásady pro využívání zdrojů nerostných surovin 
ve středně dlouhém časovém horizontu. 

Průběh zjišťovacího řízení:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad“), jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí obdržel dne 26. 10. 2022 oznámení koncepce „Regionální surovinová 
politika Karlovarského kraje“, podané Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 360 06 
Karlovy Vary. Informace o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávních celků 
(Karlovarský kraj dne 3. 11. 2022) a v Informačním systému EIA na internetových stránkách 
CENIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce 
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KVK015K). Současně se zveřejněním byla dotčeným orgánům a dotčeným územním 
samosprávným celkům rozeslána informace o oznámení a o zahájení zjišťovacího řízení 
č. j. KK/5600/ZZ/22-2 ze dne 2. 11. 2022 s žádostí o vyjádření k oznámení koncepce.

Souhrnné vypořádání připomínek:

Krajský úřad obdržel vyjádření celkem od 24 subjektů, z nichž 7 vyjádření bylo bez 
připomínek. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí (dále také „vyhodnocení SEA“) byla využita jako podklad pro vydání tohoto závěru 
zjišťovacího řízení. Kopie všech vyjádření obdržených budou předány předkladateli 
koncepce k vypořádání.

Závěr:

Krajský úřad, na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 10d a podle kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatuje, že 

bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce

„Regionální surovinová politika Karlovarského kraje“ na životní prostředí a veřejné 
zdraví dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Koncepce „Regionální surovinová politika Karlovarského kraje“ je předmětem posuzování 
vlivů koncepce podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, kdy současně orgány ochrany přírody nevyloučily významný vliv koncepce 
na evropsky významné lokality (dále také „EVL“) a ptačí oblasti (dále také „PO“). Proto bylo 
podle § 10d odst. 1 téhož zákona provedeno zjišťovací řízení, s cílem upřesnění rozsahu 
a obsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, přičemž 
požadavek na rozsah a obsah vyhodnocení je uveden níže. K problematice EVL a PO lze dále 
uvést:
Z hlediska rozsahu vlivů popsaných v oznámení koncepce se jedná o koncepci, jež může mít 
trvalé a nevratné vlivy na životní prostředí. Z hlediska důležitosti a zranitelnosti oblasti, která 
by mohla být zasažena, se jedná o koncepci, u níž Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, jako příslušný orgán ochrany 
přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně přírody a krajiny), ve svém stanovisku dle 
§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ze dne 28. 4. 2022, zn. SR/0245/SL/2022-2, 
nevyloučila významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti. Krajský úřad Karlovarského kraje jako příslušný orgán 
dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, ve svém stanovisku 
dle § 45i odst. 1 tohoto zákona ze dne 25. 4. 2022, zn. KK/2192/ZZ/22, také nevyloučil 
významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti. Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán 
dle ustanovení § 79a odst. 3 písm. v) zákona o ochraně přírody a krajiny, ve svém stanovisku 
dle § 45i odst. 1 tohoto zákona, ze dne 16. 8. 2022, zn. MZP/2022/530/338, nevyloučilo 
významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti. Újezdní úřad Hradiště jako příslušný orgán dle 
ustanovení § 78a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve svém stanovisku dle § 45i 
odst. 1 tohoto zákona, ze dne 2. 4. 2022, zn. MO/162250/2022-1513, vyloučil významný vliv 
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záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti.
Zjišťovací řízení bylo provedeno na základě obsahu oznámení koncepce a vyjádření 
obdržených k oznámení koncepce, a také dle kritérií, uvedených v příloze č. 8 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, pro zjišťovací řízení ve smyslu § 10d odst. 1 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, s následujícím zjištěním:
Oznámení koncepce obsahuje opatření, která mohou stanovit rámec pro budoucí povolení 
záměrů dle přílohy č. 1 zákona (zejména stanovení nových dobývacích prostorů pro těžbu 
surovin). Konkrétní charakter a kapacita záměrů budou rámcově specifikovány a dále řešeny 
až v dalších fázích přípravy projektů.

Lze uzavřít, že koncepce může mít významný vliv na životní prostředí, a proto je nezbytné 
provést její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví odpovídající 
charakteru a míře obecnosti koncepce. Toto posouzení, resp. vyhodnocení SEA, požadujeme 
zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků daných zejména ust. § 2, § 10b 
a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také se zaměřením na níže 
uvedené aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení:

1. Vyhodnocení vlivů RSURPOL KK na životní prostředí zpracovat zejména dle § 2, 10b 
a přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to příslušnou 
autorizovanou osobou dle § 19 citovaného zákona. Variantní řešení koncepce není 
nutně požadováno.

2. V případě, že budou v koncepci uvedeny a lokalizovány konkrétní záměry, vyhodnotit 
jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně synergických 
a kumulativních vlivů.

3. Vyhodnotit soulad koncepce s relevantními celostátními a krajskými koncepčními 
dokumenty.

4. Vyhodnotit koncepci včetně navržených cílů, opatření, aktivit z hlediska vlivů na 
veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, 
a to zejména s ohledem na § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve 
znění pozdějších předpisů a o vyhodnocení zdravotních rizik obyvatelstva. Vyhodnotit, 
jak koncepce přispívá k ochraně ovzduší a zhodnotit dopady koncepce na stávající 
imisní zatížení ovzduší.

5. Vyhodnotit vliv koncepce na akustickou situaci v dotčeném území, zejména negativní 
dopady koncepce v oblasti hlukové zátěže.

6. Vyhodnotit možné vlivy koncepce na dopravní zatížení dotčených měst a obcí. Dále se 
zaměřit na dopravní přístupnost jednotlivých zdrojů surovin.

7. Zapracovat a vyhodnotit, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území 
chráněnou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění všech 
předpisů, a dochované kulturní dědictví (urbanistické, architektonické i archeologické 
dědictví).

8. Vyhodnotit vliv koncepce na hydrologické a hydrogeologické poměry v dotčeném 
území, na kvalitu a množství povrchových a podzemních vod, na chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod a ochranná pásma vodních zdrojů včetně vlivu na retenční 
schopnost krajiny.
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9. Vyhodnotit vliv koncepce na zemědělský půdní fond, zda a jak jsou v koncepci 
zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu, zejména s ohledem 
na zábory kvalitní zemědělské půdy.

10. Vyhodnotit vliv koncepce ve vztahu k obecné ochraně přírody a krajiny, především 
vliv na krajinný ráz, přírodní parky, významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo 
les a jejich skupiny, územní systém ekologické stability atd.

11. Vyhodnotit možné negativní vlivy koncepce na předměty a cíle ochrany zvláště 
chráněných území (dále jen „ZCHÚ“), respektive zda realizací koncepce nemůže dojít 
k ohrožení předmětů a cílů ochrany ZCHÚ. S ohledem na uvedené navrhnout opatření 
k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ.

12. S ohledem na nevyloučení významného vlivu koncepce na území EVL nebo PO, 
zpracovat hodnocení koncepce z hlediska důsledků koncepcí a záměrů na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, a to 
autorizovanou osobou dle tohoto zákona. V hodnocení uvést jasný výrok, zda 
koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný záměr, bude mít významný negativní 
vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Závěry z hodnocení dle 
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a případná zmírňující opatření z něj 
vycházející reflektovat do závěrů vyhodnocení SEA).

13. Vyhodnotit možné vlivy koncepce na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně 
jejich ochranných pásem, zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání 
lesních porostů, zvyšování biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně 
v krajině.

14. Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit ochranu přírody 
a krajiny a ochranu veřejného zdraví.

15. V koncepci a ve vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí zohlednit došlé 
relevantní připomínky uvedené v přiložených vyjádřeních dotčených subjektů. Do 
součástí vyhodnocení SEA zahrnout tedy i souhrnné vypořádání došlých vyjádření. 
Akceptovaná vyjádření je nezbytné zapracovat do návrhu koncepce a vyhodnocení 
SEA. 

Návrh koncepce spolu s vyhodnocením musí být krajskému úřadu s ohledem na počet 
dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků a s ohledem na existenci 
Informačního systému SEA předán v počtu 2 vyhotovení tištěné verze a 1 vyhotovení 
elektronické verze. 
Předkladatel koncepce je povinen zajistit posuzovatele a informovat o tom krajský úřad 
nejpozději s předáním návrhu koncepce - § 10e odst. 1 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci, jejíž dotčené území je tvořeno územním obvodem 
celého Karlovarského kraje, tři z příslušných orgánů ochrany přírody ve svých stanoviscích dle 
§ 45i odst. zákona o ochraně přírody a krajiny nevyloučily významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (lokality 
soustavy Natura 2000) a zároveň s přihlédnutím k tomu, že charakter koncepce a aktuální fáze 
jejího zpracování nevylučuje stanovení rámce pro budoucí povolení záměrů uvedených 
v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se jedná o koncepci, která 
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naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Koncepce tohoto charakteru 
podléhá posuzování dle citovaného zákona vždy.

Závěr zjišťovacího řízení, resp. požadavky na vyhodnocení SEA, vychází zejména z vyjádření 
obdržených v rámci provedeného zjišťovacího řízení k oznámení koncepce a z vyhodnocení 
kritérií pro zjišťovací řízení (příloha č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí – 
zejména kritéria č. 1.b., 1.d., 1.f., 2.b., 2.f).

Města a obce, jako dotčené územní samosprávné celky, žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 
zákona o neprodlené zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba 
zveřejnění je nejméně 15 dní. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona 
o neprodlené zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední 
desce. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na e-mailovou adresu: 
gabriela.benesova@kr-karlovarsky.cz. 

Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn též na úřední desce a internetových stránkách 
Karlovarského kraje www.kr-krarlovarsky.cz a rovněž v Informačním systému SEA na 
internetových stránkách www.cenia.cz/sea pod kódem KVK015K.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník:

Předkladatel koncepce:
1) Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, odbor životního prostředí a zemědělství

Dotčené územní samosprávné celky:
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Města a obce: Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, 
Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné 
Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, 
Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, 
Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice, Březová (u Sokolova), Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní 
Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Josefov, Kaceřov, Krajková, 
Královské Poříčí, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové 
Sedlo, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šabina, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová, Dolní 
Žandov, Františkovy Lázně, Cheb, Křižovatka, Libá, Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov, Nebanice, 
Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany, Velký 
Luh, Vojtanov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, 
Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín, Aš, 
Hazlov, Hranice, Krásná, Podhradí, Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, 
Stříbrná, Šindelová, Abertamy, Boží Dar, Doupovské Hradiště, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, 
Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov, Vojkovice

Dotčené orgány:
1) Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
2) Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary 
3) Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
4) Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice
5) Městský úřad Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš
6) Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
7) Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
8) Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
9) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
10) Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
11) Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4,128 01 

Praha 2
12) Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
13) Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les (Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky), Hlavní třída 504/41, 353 01 Mariánské Lázně 
14) Újezdní Úřad Vojenského Újezdu Hradiště, 1. máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary
15) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Bělehradská 1308/17, 400 01 

Ústí nad Labem

Na vědomí:
1) Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha
2) Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 00 Praha
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