
INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ KARLOVY VARY (IPRÚ KV) 
  

Vypořádání k vyjádřením dotčených orgánů k návrhu koncepce a dokumentace SEA 

Č. Datum Číslo jednací Dotčený orgán Znění připomínky/vyjádření Vypořádání  

1 22. 6. 2015 
MZPNBHRMLMIL  

40952/ENV/15  
2516/720/15 

Ministerstvo životního 
prostředí, odbor odpadů 

 
Ing. Jaromír Manhart 

Str. 51 kap. 6.2 odst. 3 - pro uvedení hodnoty množství 
komunálního odpadu je v příslušné koncepci uveden rok 
2009. Jelikož se jedná o nový strategický dokument, mělo 
by být vyhodnocení komunálního odpadu uvedeno 
nejlépe k roku předchozímu (r. 2014, resp. r. 2013). Dále 
požadujeme, aby bylo při uvádění množství komunálního 
odpadu čerpáno z dat získaných dle zákona o odpadech, 
aby příslušný dokument korespondoval s paralelně 
vytvářeným Plánem odpadového hospodářství 
Karlovarského kraje. 

Zpracovatel koncepce 
zapracoval daný požadavek 

do koncepce IPRÚ KV  

2 25. 6. 2015 
MZPIBHRPPP8E 

40952/ENV/15 
1870/740/15 

Ministerstvo životního 
prostředí, odbor ochrany 

vod 
 

Ing. Josef Nistler 
 

K návrhu koncepce „Integrovaný plán rozvoje území 
Karlovy Vary“ včetně jejího vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví neuplatňuji za odbor 
ochrany vod žádné zásadní připomínky. Pouze sděluji, že 
v rámci realizace a provozu jednotlivých záměrů a aktivit 
koncepce je nutno respektovat požadavky zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), v platném znění a souvisejících právních 
předpisů. 

Bez komentáře 

3 26. 6. 2015 ČIŽP/44/IPP/1500920.014/15/UJL 

Česká inspekce životního 
prostředí Ústí nad Labem,  

 
Ing. Jaroslav Vacek 

ČIŽP předložený návrh koncepce „Integrovaný plán 
rozvoje území Karlovy Vary“ prostudovala, nemá k 
tomuto návrhu koncepce ani k vyhodnocení vlivů této 
koncepce na životní prostředí připomínky. 

 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany lesa je k 
vyjádření příslušná OI ČIŽP Plzeň. 

Bez komentáře 

4 30. 6. 2015 
MZPAKHRRVCEP 

40952/ENV/15 
1827/780/15 

Ministerstvo životního 
prostředí, odbor ochrany 

ovzduší 
 

Mgr. Kurt Dědič 

K návrhu koncepce „Integrovaný plán rozvoje území 
Karlovy Vary“ včetně jejího vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví za odbor ochrany 
ovzduší sdělujeme, že připomínky zaslané ve fázi 
oznámení koncepce byly vypořádány. Dále 
neuplatňujeme žádné zásadní připomínky a s návrhem 
stanoviska souhlasíme. 

Bez komentáře 

5 2. 7. 2015 51840/2015/OŽP/JIRY 

Městský úřad Sokolov, 
odbor životního prostředí 

 
Ing. Jitka Škrabalová 

Dne 17. 06. 2015 obdržel Městský úřad Sokolov, Odbor 
životního prostředí, žádost o vyjádření k výše uvedenému 
návrhu koncepce. K návrhu koncepce vydává odbor 
životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující 

Bez komentáře 



vyjádření: 
 Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon 

č. 114/1992 Sb.) (Bc. Linda Tomeszová, tel. +420 
359808 166) 

- Bez připomínek. 
 Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního 

fondu (zákon č. 334/1992 Sb.) (Ing. Eva Brichtová, tel. 
+420 359808 176) 

- Bez připomínek. 
 Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 

289/1995 Sb.) (Ing. Eva Třísková, tel. +420 359808 
171) 

- Bez připomínek. 
 Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 

Sb.) (Bc. Soňa Kinderová, tel. +420 359808 163) 
- Bez připomínek. 

6 7. 7. 2015 
MZPKPHRVU09M 

40952/ENV/15 
1447/620/15 

Ministerstvo životního 
prostředí, odbor zvláštní 

územní ochrany přírody a 
krajiny 

 
RNDr. Alena Vopálková 

K předloženému materiálu nemá odbor 620 žádné 
připomínky. 

Bez komentáře 

7 7. 7. 2015 SBS/19112/2015/OBÚ-08 

Obvodní báňský úřad pro 
území kraje 

Karlovarského 
 

JUDr. Ing. Miloš Matz, 
Ph.D. 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 
nemá z hlediska ochrany nerostného bohatství k 
zaslanému návrhu koncepce „Integrovaný plán rozvoje 
území Karlovy Vary“ žádné připomínky. 

Bez komentáře 

8 16. 7. 2015 
- 

(e-mailová odpověď) 

Krajský úřad 
Karlovarského kraje, 

odbor životního prostředí 
a zemědělství 

 
Ing. Monika Jandová 

K návrhu koncepce „Integrovaný plán rozvoje území 
Karlovy Vary“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na 
životní prostředí podle § 10f odst. 5 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, nemá 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, ani Karlovarský kraj z hlediska 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
připomínek 

Bez komentáře 

 


