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Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 

 
Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví  

dle požadavků § 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

za rok 2020 
 
 

1. ÚVOD 
 
Statutární město Karlovy Vary, předkladatel koncepce „Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“ 
(dále jen IPRÚKV°), zveřejnilo jako součást procesu schválení této koncepce opatření pro zajištění 
sledování a rozboru vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví dle § 10h zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Podstatou výše uvedeného opatření je skutečnost, že statutární město Karlovy Vary bude 1 x za rok, 
vždy nejpozději k lednu následujícího kalendářního roku (od roku 2016), vyhodnocovat vliv provádění 
uvedené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Provádění koncepce, především vlivy 
zařazených projektů na životní prostředí a veřejné zdraví, bude hodnoceno na základě požadavků 
stanoviska příslušného úřadu k Vyhodnocení koncepce na základě indikátorů referenčních cílů 
životního prostředí a na základě navázání systému monitoringu na rozhodování o podpoře a výběru 
projektů dle environmentálních kritérií tak, jak byly stanoveny a schváleny v rámci dokumentu 
Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví.  
 
Účelem této zprávy je tedy pravidelné roční Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce 
„Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“ (dále také jen IPRÚKV°) na životní prostředí a veřejné 
zdraví dle požadavků § 10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

 

2. LEGISLATIVNÍ A METODICKÁ VÝCHODISKA  
 
Dne 14. 08. 2015 vydalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko návrhu koncepce 
„Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“ s níže uvedenými požadavky a podmínkami, kterými 
budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace Integrovaného plánu rozvoje území 
Karlovy Vary na životní prostředí a veřejné zdraví 
 
Tabulka č. 1 Zohlednění stanovených podmínek k zajištění minimálních možných dopadů realizace IPRÚKV° 
na životní prostředí a veřejné zdraví 

Podmínka Způsob zohlednění a zdůvodnění 

 Sledovat vývoj kvality životního prostředí 
na území města Karlovy Vary dle 
odpovídajících indikátorů. Návrh 
indikátorů je uveden v kapitole 9 
vyhodnocení SEA. V pravidelných 
intervalech vyhodnocovat vliv 
implementace IPRÚKV včetně vlivů na 
životní prostředí se zveřejňováním 
souhrnné zprávy. V případě zjištění 
významných negativních vlivů na životní 
prostředí provádět průběžnou aktualizaci 
této koncepce. 

Zapracováno do implementační dokumentace IPRÚKV° 
(Interní operační manuál). Zároveň jsou předkladatelé 
projektových záměrů vázáni k vykazování uvedených 
indikátorů při předkládání projektových záměrů pro 
možnost jejich vykazování při vyhodnocování. 
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Podmínka Způsob zohlednění a zdůvodnění 

 Při realizaci vybraných projektů uplatnit 
odpovídající opatření pro předcházení, 
snížení nebo kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
uváděná v kapitole 7 vyhodnocení SEA. 

V kapitole 7 Vyhodnocení SEA je uvedeno: „…Na základě 
provedeného hodnocení lze konstatovat, že v rámci 
koncepce nebyly identifikovány žádné závažné negativní 
vlivy na referenční cíle ochrany životního prostředí. 
Vzhledem k této skutečnosti není nutné a také nejsou 
navržena žádná opatření pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci závažných negativních vlivů na životní 
prostředí.“ 

 Při výběru projektů zohlednit 
problematiku ochrany životního prostředí 
a veřejného zdraví, a to zapracováním 
environmentálních kritérií podle kapitoly 
11 vyhodnocení SEA do celkového 
systému hodnocení a výběru projektů. 

Výběr projektů neprovádí nositel integrované strategie, 
nýbrž řídicí orgán operačního programu. Tudíž nositel 
integrované strategie je oprávněn k naplnění této 
podmínky přispět pouze tím, že bude dbát na to, aby 
projektové záměry, které posuzuje (avšak nevybírá 
projekty), neměly negativní vliv na uvedená kritéria. 
Vzhledem k možné pestrosti aktivit realizovaných v rámci 
IPRÚKV° a s ohledem na požadavky na minimalizaci 
administrativní zátěže při realizaci IPRÚKV° jsou 
předkladatelé projektových záměrů povinni podepsat 
čestné prohlášení, jimž se zavazují k tomu, že případnou 
realizací budoucího projektu nebudou negativně přispívat 
k relevantním uvedeným kritériím. 

 Při přípravě, realizaci a provozování 
konkrétních záměrů respektovat principy 
a podmínky stanovené ve vyhodnocení 
SEA včetně podmínek vyplývajících z 
environmentálních limitů vycházejících z 
platných právních předpisů, tj. zejména 
podmínek vyplývajících z právní úpravy 
území chráněných v rámci zákona o 
ochraně přírody a krajiny, podmínek 
vyplývajících z právní úpravy chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod (dále jen 
„CHOPAV“) a z ochranných pásem 
vodních zdrojů dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů a z podmínek týkajících se 
ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, podmínek ochrany 
zemědělského půdního fondu dle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, podmínek ochrany lesů dle 
zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů a podmínek ochrany 
kulturních památek dle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k možné pestrosti aktivit realizovaných v rámci 
IPRÚKV° a s ohledem na požadavky na minimalizaci 
administrativní zátěže při realizaci IPRÚKV° jsou 
předkladatelé projektových záměrů povinni podepsat 
čestné prohlášení, jimž se zavazují tam, kde je to 
relevantní, respektovat principy a podmínky stanovené ve 
vyhodnocení SEA včetně podmínek vyplývajících 
z environmentálních limitů vycházejících z platných 
právních předpisů. 

 Konkrétní projekty, aktivity, opatření 
budou uskutečňovány za respektování 
ochrany zvláště chráněných území (dále 
jen „ZCHÚ“), soustavy NATURA 2000 a 
lokalit výskytu zvláště chráněných druhů 
včetně obecné ochrany přírody v souladu 
se zákonem o ochraně přírody a krajiny. 
Při realizaci konkrétních rozvojových 

Vzhledem k možné pestrosti aktivit realizovaných v rámci 
IPRÚKV° a s ohledem na požadavky na minimalizaci 
administrativní zátěže při realizaci IPRÚKV° jsou 
předkladatelé projektových záměrů povinni podepsat 
čestné prohlášení, jimž se zavazují tam, kde je to 
relevantní, respektovat ochranu zvláště chráněných 
území, soustavy NATURA 2000 a lokalit výskytu zvláště 
chráněných druhů a vyloučit či minimalizovat možné 



 

3 

 

Podmínka Způsob zohlednění a zdůvodnění 

projektů v ZCHÚ je nezbytné vyloučit či 
minimalizovat možné střety záměrů s 
předměty a cíli ochrany těchto ZCHÚ. 

střety záměrů s předměty a cíli ochrany těchto ZCHÚ. 

 Minimalizovat zábor ZPF, přednostně 
využívat zemědělskou půdu v nižších 
třídách ochrany a současně efektivněji 
využívat stávající nevyužívané plochy. 

Vzhledem k možné pestrosti aktivit realizovaných v rámci 
IPRÚKV° a s ohledem na požadavky na minimalizaci 
administrativní zátěže při realizaci IPRÚKV° jsou 
předkladatelé projektových záměrů povinni podepsat 
čestné prohlášení, jimž se zavazují tam, kde je to 
relevantní, minimalizovat zábor ZPF. 

 V rámci vybraných záměrů (např. 
výstavba vědecko-technických parků, 
podnikatelských inkubátorů) využívat 
možnosti brownfields před výstavbou na 
tzv. „zelené louce“. 

Vzhledem k možné pestrosti aktivit realizovaných v rámci 
IPRÚKV° a s ohledem na požadavky na minimalizaci 
administrativní zátěže při realizaci IPRÚKV° jsou 
předkladatelé projektových záměrů povinni podepsat 
čestné prohlášení, jimž se zavazují tam, kde je to 
relevantní, využívat možnosti brownfields před výstavbou 
na tzv. „zelené louce“. 

 Na základě nových projektů realizovat 
vhodná opatření pro ochranu před 
znečištěním ovzduší a působením hluku, 
např. protihlukové stěny, pásy zeleně, 
technickoorganizační opatření apod. 

Vzhledem k možné pestrosti aktivit realizovaných v rámci 
IPRÚKV° a s ohledem na požadavky na minimalizaci 
administrativní zátěže při realizaci IPRÚKV° jsou 
předkladatelé projektových záměrů povinni podepsat 
čestné prohlášení, jimž se zavazují tam, kde je to 
relevantní, realizovat vhodná opatření pro ochranu před 
znečištěním ovzduší a působením hluku. 

 Preferovat ekologicky šetrné druhy 
dopravy před silniční dopravou. 

Vzhledem k možné pestrosti aktivit realizovaných v rámci 
IPRÚKV° a s ohledem na požadavky na minimalizaci 
administrativní zátěže při realizaci IPRÚKV° jsou 
předkladatelé projektových záměrů povinni podepsat 
čestné prohlášení, jimž se zavazují tam, kde je to 
relevantní, preferovat ekologicky šetrné druhy dopravy 
před silniční dopravou. 

 Při přípravě a realizaci projektů 
přednostně podporovat nejlepší 
dostupné techniky (BAT) dle zákona č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vzhledem k možné pestrosti aktivit realizovaných v rámci 
IPRÚKV° a s ohledem na požadavky na minimalizaci 
administrativní zátěže při realizaci IPRÚKV° jsou 
předkladatelé projektových záměrů povinni podepsat 
čestné prohlášení, jimž se zavazují tam, kde je to 
relevantní, přednostně podporovat nejlepší dostupné 
techniky (BAT) dle zákona č. 76/2002 Sb. 

 Předkladatel koncepce zveřejní na svých 
internetových stránkách vypořádání 
veškerých došlých vyjádření a 
připomínek, a to jak k návrhu koncepce, 
tak i k jejímu vyhodnocení a zveřejní 
schválenou koncepci. Předkladatel 
zpracuje odůvodnění podle § 10g odst. 4 
věty druhé zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, které bude součástí 
usnesení zastupitelstva a zveřejní 
opatření pro zajištění sledování a rozbor 
vlivů koncepce na životní prostředí a 
veřejné zdraví dle § 10h zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

Vypořádání vyjádření a připomínek, stejně jako schválená 
koncepce, byly zveřejněny na webových stránkách 
http://kvprojekty.cz. Odůvodnění bylo součástí usnesení 
zastupitelstva č. ZM/451/12/15 ze dne 22. 12. 2015 a je 
vyvěšeno na webových stránkách města na adrese 
https://kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/ipru-
kv/hodnoceni-vlivu-koncepce-na-zivotni-prostredi-proces-
sea/. 
   
 
Opatření pro zajištění sledování a rozbor vlivů koncepce 
na životní prostředí a veřejné zdraví bylo zveřejněno na 
webových stránkách http://kvprojekty.cz.  

http://kvprojekty.cz/
https://kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/ipru-kv/hodnoceni-vlivu-koncepce-na-zivotni-prostredi-proces-sea/
https://kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/ipru-kv/hodnoceni-vlivu-koncepce-na-zivotni-prostredi-proces-sea/
https://kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/ipru-kv/hodnoceni-vlivu-koncepce-na-zivotni-prostredi-proces-sea/
http://kvprojekty.cz/
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Tabulka č. 2 Zohlednění požadavků a podmínek z hlediska vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 

Opatření ke zmírnění negativního vlivu Způsob zohlednění a zdůvodnění 

 Záměry, které budou navrhovány na základě 
koncepce, musí být před schválením jejich 
realizace pečlivě vyhodnoceny, resp. 
posouzeny v rámci procesu jejich přípravy z 
hlediska vlivů na konkrétní dotčené přírodní 
lokality tvořící soustavu Natura 2000 ve 
smyslu ustanovení § 45h a § 45i zákona o 
ochraně přírody a krajiny, a to vždy včetně 
kumulativních vlivů. 

Schvalování realizace záměrů neprovádí nositel 
integrované strategie, nýbrž řídicí orgán operačního 
programu. Tudíž nositel integrované strategie je 
oprávněn k naplnění této podmínky přispět pouze 
tím, že bude dbát na to, aby projektové záměry, 
které posuzuje (avšak nevybírá projekty) 
zohledňovaly požadavky související s vlivy na 
soustavu NATURA 2000. Vzhledem k možné pestrosti 
aktivit realizovaných v rámci IPRÚKV° a s ohledem na 
požadavky na minimalizaci administrativní zátěže při 
realizaci IPRÚKV° jsou předkladatelé projektových 
záměrů povinni podepsat čestné prohlášení, jimž se 
zavazují záměry posoudit z hlediska vlivů na lokality 
soustavy NATURA 2000. 

 Veškerá opatření musí být navržena s 
respektováním integrity a územní ochrany 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
soustavy Natura 2000 a nesmí vést k 
poškození nebo zhoršení stavu předmětu 
ochrany těchto území. Při výběru konkrétních 
záměrů naplňujících cíle této koncepce je 
třeba upřednostňovat ty, které zlepšují stav 
předmětů ochrany EVL a PO, nebo jej alespoň 
nezhoršují. 

Vzhledem k možné pestrosti aktivit realizovaných 
v rámci IPRÚKV° a s ohledem na požadavky na 
minimalizaci administrativní zátěže při realizaci 
IPRÚKV° jsou předkladatelé projektových záměrů 
povinni podepsat čestné prohlášení, jimž se zavazují 
tam, kde je to relevantní, respektovat integritu a 
územní ochranu evropsky významných lokalit a 
ptačích oblastí soustavy NATURA 2000. 

 
 
 

3. VYHODNOCENÍ ZA ROK 2020 
 
K 31. prosinci 2020 bylo statutárním městem Karlovy Vary jako nositelem integrované strategie 
IPRÚKV° vyhlášeno celkem 53 výzev, z toho 8 výzev v roce 2020. Všechny výzvy byly před vyhlášením 
odsouhlaseny řídicím orgánem příslušného operačního programu. Výzvy byly vyhlášeny v šesti 
opatřeních IPRÚKV° - A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související 
infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel, A1.3. Modernizace dopravních uzlů 
veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace, C2. 1 Zřizování nových, rekonstrukce a 
rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb, C2. 2 Vytváření nabídky sociálního bydlení pro 
ohrožené skupiny obyvatel, B1.1 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů, B2.1 
Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol celoživotnímu učení. 
Nedílnou součástí každé výzvy je Příloha č. 4 „Závazky vyplývající ze stanoviska SEA“. Tato příloha 
obsahuje 10 bodů vycházejících ze stanoviska SEA, vč. zohlednění 12 environmentálních kritérií. Vzor 
Přílohy č. 4 je přílohou této zprávy. Součástí každého projektového záměru předkládaného do výzvy 
nositele IPRÚKV° je čestné prohlášení, jímž předkladatel deklaruje, že se seznámil s opatřeními 
v příloze č. 4 (viz výše) a během přípravy a realizace projektů zajistí prostřednictvím uvedených 
opatření minimalizaci dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. Toto čestné prohlášení musí 
každý předkladatel projektového záměru podepsat a tím se zavázat k respektování těchto požadavků. 
 
Nedílnou součástí každé výzvy je také Příloha č. 2 A „Projektový záměr“ a 2 B „Pokyny k vyplnění 
projektového záměru“, která obsahuje tři environmentální kritéria – viz tabulka níže, k nimž se musí 
předkladatel projektového záměru vyjádřit.  
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Tabulka č. 3 Environmentální indikátory pro monitoring IPRÚKV° 

Environmentální indikátory pro monitoring IPRÚKV° 

Referenční cíl Indikátor Jednotka Zdroj dat Hodnota/nerelevantní 

RC1: Snížení emisí 
způsobujících změnu 
klimatu nebo 
znečištění ovzduší, 
adaptace na změny 
klimatu 

Snížení emisí 
CO2 

tun/rok 

Projektová 
dokumentace 
žadatele; MŽP, města, 
obce 

 

RC2: Ochrana 
zemědělské půdy a 
pozemků určené k 
plnění funkcí lesa před 
zábory, degradací a 
znečištěním 

Plocha nového 
záboru 
zemědělského 
půdního fondu 

ha 
MŽP, Krajský úřad 
Karlovarského kraje, 
města a obce 

 

RC10: Ochrana zdraví 
obyvatelstva (včetně 
ochrany před zátěží 
hlukem z dopravy a z 
průmyslu) 

Snížení hlukové 
zátěže 
obyvatelstva 

Počet 
obyvatel 

MŽP; města a obce; 
Krajská hygienická 
stanice, Český 
statistický úřad 

 

  
 

3.1 Přehled projektových záměrů předložených nositele IPRÚKV° 
 
V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bylo všech 8 výzev nositele IPRÚKV° také uzavřeno. Do 
vyhlášených výzev bylo předloženo celkem 8 projektových záměrů. Je nutné zdůraznit, že nositel 
IPRÚKV° nevybírá projekty k realizaci (to je rolí příslušného řídicího orgánu operačního programu, 
resp. jeho zprostředkujícího subjektu). Nositel IPRÚKV° po důkladném posouzení předložených 
projektových záměrů pouze vydává stanovisko o souladu projektového záměru s integrovanou 
strategií IPRÚKV°. Předmětem tohoto posuzování je mj. kontrola, zda předkladatel podepsal čestné 
prohlášení, jímž se zavazuje respektovat závazky vyplývající ze stanoviska SEA při přípravě, realizaci a 
provozování projektového záměru a následného projektu.  
 
Níže je uveden přehled projektových záměrů, které byly předloženy nositeli ve vyhlášených výzvách 
v roce 2020 a jimž bylo po posouzení Řídicím výborem IPRÚKV° vydáno vyjádření o souladu 
s integrovanou strategií IPRÚKV°.  

Opatření A1.1: Zavádění inteligentních prvků a technologií v dopravním systému (Telematika) 

Pro toto opatření nebyla vyhlášena žádná výzva. 

Opatření A1.2: Rozvoj vertikální dopravy (Lanovky) 

V rámci změny integrované strategie se dále s realizací projektů v opatřením A1.2 Vertikální doprava 
nepočítá, jelikož klíčový projekt, jenž měl být realizován, se ukázal jako nerealizovatelný. Toto 
prokázala studie, kterou nechal zpracovat Dopravní podnik Karlovy Vary a ze které vyplynulo, že 
projekt by nedosáhl žádoucích efektů. 

uvolnění alokace zpět OPD. 

Opatření A1.3: Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná 
lokalizace (Terminály) 
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Projekt Předkladatel Environmentální indikátory pro 
monitoring IPRÚKV° 

RC1 RC2 RC10 

V44/01 
Dopravní terminál Loket - 
Nádražní ulice 

Město Loket NR NR NR 

 

Opatření A2.1: Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související 
infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel (Cyklodoprava) 

Projekt Předkladatel Environmentální indikátory pro 
monitoring IPRÚKV° 

RC1 RC2 RC10 

V48/01 Cyklotrasa A6 Karlovy Vary SMKV 0 0 300 obyv. 

V54/01 Cyklotrasa A6 Karlovy Vary SMKV 0 0 300 obyv. 

 

Opatření A2.2: Zavádění ekologické a bezbariérové veřejné dopravy a nízkoemisních vozidel 
veřejné dopravy (Autobusy) 

Pro toto opatření nebyla vyhlášena žádná výzva. 

Opatření A3.1: Rozvoj a modernizace silnic III. tříd (Silnice) 

Pro toto opatření nebyla vyhlášena žádná výzva. 

Opatření B1.1: Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů (Památky) 

Do výzvy 50 nebyl podán žádný záměr. 

Opatření B2.1: Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol 
celoživotnímu učení (ZŠ, SŠ) 

Projekt Předkladatel Environmentální indikátory pro 
monitoring IPRÚKV° 

RC1 RC2 RC10 

V42/01 Stavební úpravy ZŠ Loket Město Loket NR NR NR 

V42/02 
Karlovy Vary, ZŠ jazyků – 
odborná učebna 3.NP 

SMKV NR NR NR 

 

Opatření B2.2: Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících 
ke zvýšení atraktivity prostředí (Zaměstnávání) 

Pro toto opatření nebyla vyhlášena žádná výzva. 
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Opatření C1.1: Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze 
a realizace sociální prevence (Sociální práce) 

Pro toto opatření nebyla vyhlášena žádná výzva. 

Opatření C2.1: Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb 
(Sociální infrastruktura) 

Projekt Předkladatel Environmentální indikátory pro 
monitoring IPRÚKV° 

RC1 RC2 RC10 

V51/01 
Rozšíření kapacity služeb - 
Bohatice 

Denní centrum Žirafa, z.s.  NR NR NR 

V51/02 

Mobilní zajištění terénní 
pečovatelské služby – nákup 
2 vozů 

Městské zařízení sociálních 
služeb, p.o. 

NR NR NR 

 

Opatření C2.2: Vytváření nabídky sociálního a prostupného bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel 
(Sociální bydlení) 

Projekt Předkladatel Environmentální indikátory pro 
monitoring IPRÚKV° 

RC1 RC2 RC10 

V47/01 
Sociální bydlení START - 
Dvory 

Start pro Karlovy Vary z. s. NR NR NR 

 
Všichni předkladatelé ve všech projektových záměrech předložili podepsané čestné prohlášení, jímž 
se zavázali respektovat závazky vyplývající ze stanoviska SEA, a to jak při přípravě projektového 
záměru, tak při následné realizaci a provozování projektu.   
 
 
 

1. SOUHRN  
 
Bylo provedeno sledování a rozbor vlivů koncepce IPRÚKV° na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Hodnocení bylo provedeno na základě 
doposud předložených projektových záměrů a s využitím monitorovacích indikátorů. Při vydávání 
vyjádření nositele IPRÚKV° o souladu předložených projektových záměrů s integrovanou strategií 
IPRÚKV° bylo vždy bráno v potaz a posuzováno čestné prohlášení, jímž se předkladatel zavázal 
respektovat závazky vyplývající ze stanoviska SEA, a to jak při přípravě projektového záměru, tak při 
následné realizaci a provozování projektu.   
 
Na základě tohoto sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce nemá 
nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, a není tedy nutno 
zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů a současně rozhodnout o změně 
koncepce.  
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Naopak lze konstatovat, že provádění koncepce má doposud neutrální až mírně pozitivní vlivy na 
jednotlivé složky životního prostředí, a to především v oblasti ochrany ovzduší a klimatu a ochrany 
zdraví obyvatelstva.  
 
V Karlových Varech dne 11. 1. 2021 
 
Ing. Blanka Heroutová 
manažerka IPRÚKV° 

 

 
Příloha:  
Příloha projektového záměru – Závazky vyplývající ze stanoviska SEA 


