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Stanovisko obce Hory k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 

– zveřejnění dokumentace vlivů záměru zařazeného v kategorii II  

 

Oficiální vyjádření k dokumentaci podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí k záměru „Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary – Hory I“ 

předložené oznámením z 31. 8. 2020 pod čj. KK/850/ZZ/19-31  

 

S výsledky posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA) nesouhlasíme z několika 

důvodů. 

 

1. Celá studie se nezabývala hlavními aspekty zamýšlené stavby a chybně posoudila 

navrhovanou stavbu jako prodejní centrum. Ze studie stavby včetně stavebních popisů 

jednotlivých stavebních objektů je evidentní, že se jedná o velkosklad, a nikoliv o prodejnu, či 

o prodejnu se skladem. Zcela principiálně a zásadně se jedná o stavbu velkoskladu. Stavba tedy 

nemá charakter občanské vybavenosti, ale jde o průmyslovou stavbu, a tudíž o plochy výroby 

a skladování dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v bezprostřední blízkosti zástavby rodinných 

domů v zóně klidného bydlení. 

 

2. Výstupy studie jsou tendenční a bagatelizující vliv na životní prostředí. Na první pohled 

celkově studie vyznívá tak, že k žádnému ohrožení či narušení životního prostředí nedojde 

a všechny dílčí studie (ochrana přírody a krajiny, dopravní záležitosti, akustika apod.) vyzněly 

kladně bez jediné námitky proti výstavbě. To jsou však zavádějící výstupy a lze pochybovat 

o jejich objektivitě a správnosti.  

 

3. Studie EIA má být komplexní studií vyhodnocující celkový vliv na životní prostředí, jímž 

nejsou izolované části životního prostředí. Pojem životního prostředí je odvozen od slova 

„životní“, jímž je myšleno životní prostředí především lidí, nikoliv zvířat a přírody. Tudíž při 

posuzování vlivu na životní prostředí měl být hlavní akcent studie kladen právě na to, jaký může 

mít stavba vliv na životní prostředí občanů obce Hory a sousední obce Loučky.  

 

4. Daná lokalita je rozvojová s plánem další výstavby rodinného bydlení, což EIA také 

nezohlednila. Narůst dopravy, hlučnosti a prašnosti tak nepochybně naruší dosavadní pohodu 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Závodní 353/88 

360 06 Karlovy Vary 



bydlení, což je veřejný zájem, který výrazně převyšuje nad soukromým podnikatelským zájmem 

budoucího stavebníka. 

 

5. Přitom právě nezanedbatelné množství občanů těchto obcí vyjádřilo písemně podrobně své 

námitky proti stavbě, a přesto je zpracovatel EIA bagatelizuje a v podstatě je nijak věcně ani 

argumentačně nevypořádal. Dílčí výstupy, jako např. měření jízd či hygienické hledisko jsou 

pouze nepodložené hypotézy bez jakékoliv racionální predikce. Jinak řečeno, pokud orgány 

a správní úřady vycházejí při hodnocení vlivů zamýšlené a dosud nerealizované stavby 

velkoskladu, kde není předem známa žádná reálná kvantita dopravy, hlukové zatížení, množství 

zplodin z výfukových plynů přijíždějících a odjíždějících nákladních vozidel s naftovými 

motory, kde jsou značné vibrace a hluk, skutečný závoz a množství a velikost dopravní techniky, 

počet denních závozů, kdy se vychází jen z dat budoucího pořizovatele stavby, jde o postup 

dohadný a neverifikovatelný.  

 

6. V dílčích zprávách EIA chybí jakékoliv porovnání se srovnatelnými „centry středisek obchodu 

a služeb“ typu pražské nákupní centrum Zličín, karlovarský Globus, Tesco či Varyáda. Projekt 

stavby je velkosklad, a nikoliv klasické prodejně-nákupní centrum jako právě uvedená obchodní 

centra s dílčími obchody. 

 

7. Připomínáme § 2 zákona č. 100/2001 Sb., podle něhož se posuzují vlivy na obyvatelstvo 

a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, 

ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, 

hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné 

působení a souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem 

na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště. Tento aspekt – vliv na obyvatelstvo 

a veřejné zdraví – předložená EIA nesplnila. Celodenní závoz těžkých dopravních vozidel 

a rozvoz zboží znamená citelný zásah do pohody bydlení obyvatelstva a studie EIA toto nijak 

nevyhodnotila. 

 

8. Upozorňujeme, že v platném referendu obce Hory ze dne 23. 7. 2020 bylo rozhodnuto, že 

občané obce Hory nesouhlasí s výstavbou zamýšleného velkoskladu, výsledky referenda 

přikládáme a tuto vůli bude obec Hory nadále prosazovat a hájit. Důrazně žádáme, aby ji 

Krajský úřad Karlovarského kraje a Magistrát města Karlovy Vary vzal výsledky 

uvedeného referenda na zřetel při svých postupech a při svém rozhodování. 

 

9. Studie EIA také zcela přehlíží, že zamýšlená stavba je v rozporu s územním plánem obce Hory 

a nepředstavuje stavbu občanské vybavenosti. Stavba má totiž splňovat podnikatelský záměr 

pro velkosklad s ukládáním a rozvážením zboží po kraji. Individuální výdej elektronicky 

objednaného zboží není klasický prodej typu tzv. kamenné prodejny ani obchodních prodejen 

typu Globus, Tesco, Kaufland apod., což jsou prodejny se skladovým zázemím, kde primárním 

účelem staveb je prodej fyzickým osobám a skladování je doplněk pro prodej, zatímco v daném 

případě má být primárním provozem velkosklad s okrajovým a možná fakticky v budoucnu ani 

nerealizovaným a marginálním prodejem jednotlivým zákazníkům, o čemž lze vážně 

pochybovat. 

 

10. Podnikatelská činnost základní občanské vybavenosti zahrnuje služby běžné denní potřeby 

sloužící obyvatelstvu v dané oblasti s menší rozlohou, tj. služby, které obyvatelstvo běžně 

potřebuje ke svému životu. Výdej elektronicky objednaného zboží ve velkoskladu takovou 

službou občanské vybavenosti rozhodně není, zvláště pokud stavba dvou hal bude sloužit jako 

velkosklad pro logistiku, deponování a distribuci zboží do dalších míst. 



11. Příkladem základní občanské vybavenosti může být prodejna potravin či smíšeného zboží, 

stravovací zařízení, ordinace lékaře, kulturní či vzdělávací zařízení, pošta, případně opravna 

obuvi, apod. Vždy se však musí jednat o služby běžné denní potřeby. Podnikání spočívající 

v provozu internetového obchodu, který se neprovádí fakticky v prodejně, ale virtuálně 

elektronicky, a jde tedy o provoz velkoskladu s výdejním místem, pak toto není službou denní 

potřeby (nejde o každodenní službu obyvatelstvu daného území menší rozlohy), ale jde o výrobní 

činnost, a provozovanou ukládáním zboží za účelem jejich dalšího prodeje či rozvozu 

zákazníkům mimo území velkoskladu. 

 

12. Výrobní či velkoskladové budovy v dané lokalitě umístit podle platného územního plánu 

nelze.  

 

13. V projektové dokumentaci se údaje o počtu nákladních a osobních automobilů neshoduje 

s posouzením výkonnosti „Jenišov okružní křižovatka III-00635 X Chebská“  - doprava str. 8-9. 

Dokument na posouzení výkonnosti na str. 7 dále uvádí 190 osobních aut za hodinu a tedy 

190x16 = 3040 osobních aut v jednom směru, kdežto str. 32 Oznámení záměru uvádí celkem 440 

osobních automobilů za den.   

 

14. Případné rozhodnutí o umístění stavby či dokonce stavební povolení by tak bylo v příkrém 

rozporu s platnou územně plánovací dokumentací obce Hory a znamenalo by  porušení § 111 

odst. 1 písm. a) stavebního zákona, kterého se budeme nadále vždy dovolávat. 

 

15. Upozorňujeme, že správní soudy judikují a garantují jako základní zákonem chráněné právo 

bydlení a pohodu bydlení. Zamýšlenou výstavbou velkoskladu by došlo ke ztrátě legitimně 

očekávané pohody bydlení občanů obce Hory a obce Loučky, zejména těch, kteří své námitky 

proti studii EIA podali písemně a jsou zaznamenány v dokladové části.  

 

16. Studie EIA postrádá i vyjádření dvou hlavních vlastníků a správců navazujících komunikací, 

ŘSD a KSÚS ohledně technických kapacit stávajících dopravních uzlů a kruhových objezdů. 

 

17. Znovu připomínáme závěry našeho stanoviska z 3. 7. 2019, které činíme součástí tohoto 

podání a pro přehlednost je připojujeme. 

 

Z Á V Ě R 

 

Předložená studie tzv. velké EIA je nevyvážená s formálními i obsahovými nedostatky, která 

nezohlednila a nevypořádala zásadní vliv stavby na právně chráněnou pohodu bydlení, 

a neobsahuje vypořádání se s vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví.  

 

Předložená dokumentace naše požadavky nesplnila, je nesprávná, neúplná a chybná. 

 

 

 

 

 

 

        Obec Hory 

       starostka Lucie Hostašová 

 

 



Přílohy 

- výsledky místního referenda z 26. 7. 2020 

- vyjádření obce Hory z 2. 7. 2019                    

    


