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V Karlových Varech dne: 11. 5. 2021

č. j. KK/850/ZZ/19-75
Vyřizuje: Mgr. Benešová / 571

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ 
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(dále jen „závazné stanovisko“)

podle § 9a odst. 1 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

I. Výroková část

Název záměru: „Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary - Hory I“

Kapacita (rozsah) záměru:
Celý areál je navržen jako středisko obchodu a služeb se dvěma internetovými obchody pro 
jednoho nebo více nájemců. Druh skladového zboží zatím není specifikován. Součástí záměru 
bude i výstavba související dopravní a technické infrastruktury. 

Základní kapacity stavby:
Zastavěné plochy:

SO-01 Internetový obchod 27 018 m2

SO-02 Internetový obchod 18 956 m2

SO-03 Strojovna a zásobník vody SHZ      312 m2

Zastavěné plochy celkem: 46 286 m2 
Výška hal        15 m

Komunikace, chodníky, parkoviště ve staveništi 27 654 m2

Zastavěné a zpevněné plochy celkem 73 940 m2

Ostatní plochy:
Retenční nádrže   1 975 m2

Zeleň 82 595 m2

Celkem plochy areálu           158 510 m2

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu:
Kategorie II, bod 106:  „Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou 
od stanoveného limitu – 10 tis. m2„ spadající do kategorie II (zjišťovací řízení).
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Umístění záměru:
Kraj: Karlovarský
Obec: Hory
Katastrální území: Hory u Jenišova

Obchodní firma oznamovatele: ERINACEA, a. s.

IČO oznamovatele: 28216750

Sídlo (bydliště) oznamovatele: Zámecká 2, 250 90 Jirny
Oznamovatel je zastoupený na základě plné moci zmocněncem panem Janem Jandou 
ze společnosti CENTRUM TEPLICE, spol. s r. o., J. Suka 1346/3, 415 01 Teplice, 
IČO: 40230503.

Na základě dokumentace záměru s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku Krajský úřad 
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako 

příslušný úřad podle § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

vydává

S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O

k posouzení vlivů provedení záměru:

 „Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary - Hory I“

na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“).

Krajský úřad na základě § 9a odst. 1 zákona stanoví pro fázi přípravy záměru, realizaci 
(výstavby) záměru, provoz záměru, za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, následující 
podmínky pro navazující řízení:

Podmínky pro fázi přípravy:
1. Součástí projektové dokumentace bude komplexní projekt sadových úprav areálu záměru, 

který bude zahrnovat zpřesnění počtu a druhů vysazovaných stromů a keřů; s kombinací 
rychle rostoucích a konečných dřevin; při použití víceletých rostlin pro výsadbu, včetně 
ozelenění fasád a střech objektů (hal). Časový plán výsadby – upřednostnit výsadbu 
stromů v ploše, která nebude dotčena vlastní stavbou, příp. zařízením staveniště. Jako 
součást projektu realizovat i následnou péči o zeleň, včetně postupné náhrady rychle 
rostoucích dřevin za trvalé. 

2. Osvětlovací soustavu areálu dle záměru navrhnout tak, aby světlo co nejméně unikalo 
do prostoru, který není určen k osvětlování; vyvarovat se světelným zdrojům s vysokým 
podílem krátkých vlnových délek, tj. <500 nm, resp. světelných zdrojů s vyšším podílem 
modré spektrální složky, tzv. chladným bílým světlem (s vysokou hodnotou náhradní 
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teploty chromatičnosti „CCT“), doporučena je barva a intenzita světla nižší nebo rovna 
2 700 K v době nočního klidu.

3. V případě, že bude zvoleno stavební řešení se zakládáním stavby na pilotech, zpracovat 
hydrogeologický posudek hodnotící vliv zakládání na přírodní léčivé zdroje lázeňského 
místa Karlovy Vary a předat ho Ministerstvu zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní 
a zřídel, k vyjádření.

4. Dodržet v dokumentaci k záměru navržené barevné řešení objektů v neutrálních barvách.
5. V rámci záměru zřídit pro řidiče nákladních aut zvláštní místnost vybavenou sociálním 

zařízením.
6. Zpracovat audit bezpečnosti dotčených pozemních komunikací.

Podmínky pro fázi výstavby:
7. Pro předmětnou stavbu dle záměru zpracovat Zásady organizace výstavby (ZOV), které 

budou jako součást navazující projektové dokumentace a budou mimo jiné zahrnovat:

 vymezení ploch staveniště s omezením na jihovýchodní a severní straně budoucího areálu 
pro možnost zahájení výsadby dřevin a keřů již při vlastním zahájení stavby

 vymezení ploch přechodného skladování prašných materiálů 

 opatření proti prašnosti v případě nepříznivých klimatických podmínek

 případná protihluková opatření ve fázi výstavby vycházející z návrhu uvedeného 
v dokumentaci (mobilní protihlukové bariéry v případě přiblížení výstavby k 60 m 
od stávající zástavby)

 dodržení pracovní doby na staveništi jen v denní dobu 7 – 20 hodin.
8. Nejpozději rok před zahájením výstavby stanovit oprávněnou osobu zajištující biologický 

dozor na stavbě.
9. Před zahájením stavby provést aktualizaci biologického průzkumu. Při zjištění 

přítomnosti zvláště chráněných druhů zažádat orgán ochrany přírody Krajského úřadu 
Karlovarského kraje o výjimku z ochranných podmínek. Zároveň bude zpracována 
i aktualizace dendrologického průzkumu.

10. Zabezpečení migračních biokoridorů z Ovčího a Březovského rybníku provést dle návrhu 
kompenzačních opatření uvedeného v dokumentaci Hodnocení vlivu závažného zásahu 
na zájmy ochrany přírody a krajiny (Ing. Mgr. Michal Pravec, 2020).

11. Minimalizovat zásahy do podmáčené vrbiny a drobné terénní úpravy provést dle návrhu 
kompenzačních opatření uvedeného v příloze dokumentace Hodnocení vlivu závažného 
zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (Ing. Mgr. Michal Pravec, 2020). 

Podmínky pro fázi provozu:

12. Zajistit, aby frekvence dopravy související se záměrem, uvedená v dokumentaci, byla 
hraniční a nepřekročitelná. Jedná se o:

vozidel/den
Doprava nákladní celkem 70
Doprava nákladní den 69
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Doprava nákladní noc 1
Doprava osobní celkem 440
Doprava osobní den 380
Doprava osobní noc 60

Každé vozidlo vykoná dvě jízdy – počet jízd za den bude tedy max. dvojnásobný. 
Budoucí provozovatel se dohodne s Obcí Hory na způsobu prokazování této podmínky.

13. Z hlediska nákladní dopravy související s provozem záměru omezit v pracovní dny jízdy 
odjíždějících nákladních vozidel ve špičkových hodinách frekvence dopravy.

14. Zajistit trvalou odpovídající péči o vysázenou zeleň, případné odumřelé dřeviny průběžně 
nahrazovat.

15. Provozovatelem areálu zajistit průběžné odstraňování invazivních rostlin v areálu – min. 
2 x ročně.

16. Zajistit dodržování pracovní doby ve fázi provozu takto: pondělí – pátek 6 – 22 hod, 
sobota 6 - 14 hod,  neděle - bez aktivního provozu.

17. Noční osvětlení areálu omezit na nezbytně nutnou potřebu.

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka 
sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní 
prostředí:
18. Provést měření hluku u nejbližších chráněných prostor v rozsahu dle požadavku 

příslušného orgánu veřejného zdraví při provozu areálu záměru a s tímto orgánem 
projednat v případě potřeby návrh a realizaci nápravných opatření.

19. Zajistit případné další monitorování složek životního prostředí dle rozhodnutí 
a podmínek provozu pro jednotlivé složky životního prostředí.

Závěrečná podmínka pro navazující projektovou dokumentaci: 
20. Projektová dokumentace pro navazující řízení a ostatní podklady potřebné pro navazující 

řízení budou  zpracovány v souladu s podmínkami tohoto závazného stanoviska a 
v souladu s opatřeními navrženými v dokumentaci záměru „Středisko obchodu a služeb 
Karlovy Vary – Hory I“, která byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Miroslavem 
Vraným a která byla posouzená v rámci procesu k tomuto závaznému stanovisku.

II. Odůvodnění 

1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených 
podmínek

Vydání závazného stanoviska je založeno jednak na posouzení výchozího stavu relevantních 
složek a charakteristik životního prostředí v zájmovém území, jednak na posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Krajský úřad vycházel při formulování závazného stanoviska z následujících podkladů:
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 Přepracovaná dokumentace záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory 
I“ (dále také jen „dokumentace“ či „posouzená dokumentace“), která byla zpracována 
oprávněnou osobou Ing. Miroslavem Vraným, držitelem autorizace ke zpracování 
dokumentace a posudku, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí pod 
č. j. 15650/4136/OEP/92, a která byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva 
životního prostředí č. j. 51521/ENV/15, a to s platností do 31. 12. 2021.

 vyjádření obdržená k výše uvedené dokumentaci 

 veřejné projednání záměru konané dne 15. 3. 2021

 zápis z veřejného projednání – zveřejněn v informačním systému IS EIA dne 
26. 3. 2021 

 Posudek k výše uvedenému záměru, resp. dokumentaci, který vypracoval Ing. Josef 
Tomášek, CSc., držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, kterou 
vydalo Ministerstvo životního prostředí pod č. j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993, 
a která byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí 
č. j. 37351/ENV/16, s platností do 31. 12. 2021.

Celkové hodnocení procesu posuzování:
 29. 11. 1999 – Okresní úřad Karlovy Vary vydal souhlasné stanovisko k původnímu 

záměru „Středisko obchodu a služeb Hory“ (kód záměru v IS EIA: QKV011)

 26. 6. 2018 – krajský úřad obdržel oznámení obnoveného záměru dle přílohy č. 3 
k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí od oznamovatele, společnosti 
ERINACEA, a. s., oznámení zpracoval pan Ing. Miroslav Vraný

 9. 7. 2018 – bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí – informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce 
Karlovarského kraje a oznámení bylo rozesláno dotčeným územním samosprávným 
celkům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření (kód záměru v IS EIA: 
KVK534)

 20. 8. 2018 – bylo ukončeno zjišťovací řízení – vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že 
záměr „Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary - Hory I“ může mít významný vliv 
na životní prostředí a bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí

 24. 8. 2020 – po dvou potřebných doplněních dle § 8 odst. 2 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí oznamovatel předložil kompletní dokumentaci podle přílohy č. 4 
zákona zpracovanou oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (viz výše), panem Ing. Miroslavem 
Vraným 

 31. 8. 2020 – byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce Karlovarského 
kraje a dokumentace byla rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření

 12. 10. 2020 – byla předána zpracovateli posudku dokumentace a vyjádření podaná 
k dokumentaci

 14. 10. 2020 – byla na úřední desce Karlovarského kraje zveřejněna pozvánka na 
veřejné projednání konané prezenční formou a byla rozeslána dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. Veřejné projednání se mělo konat 
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5. 11. 2020. Z důvodu prodloužení nouzového stavu na území ČR bylo toto veřejné 
projednání následně odloženo. Informace o odložení byla na úřední desce 
Karlovarského kraje zveřejněna a rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům dne 4. 11. 2020.

 5. 2. 2021 - vydal nadřízený orgán krajského úřadu, Ministerstvo životního prostředí 
ČR, metodické sdělení č. j. MZP/2021/710/856, dle kterého s ohledem na nejistotu 
vývoje pandemie onemocnění Covid-19 nepovažuje Ministerstvo životního prostředí 
ČR jakékoliv další oddalování nařizování a konání veřejných projednání podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí za vhodné, za jediné možné řešení tedy považuje 
konání veřejných projednání v distanční formě, tj. prostřednictvím vzdáleného přístupu 
on-line

 5. 3. 2021 – byla na úřední desce Karlovarského kraje zveřejněna pozvánka na veřejné 
projednání konané distanční formou a byla rozeslána dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. Současně byla na úřední desce 
a internetových stránkách Karlovarského kraje zveřejněna informace s pokyny, jak 
postupovat při přihlašování na online veřejné projednání

 15. 3. 2021 – proběhlo veřejné projednání dle § 17 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, distanční formou

 26. 3. 2021 – krajský úřad zveřejnil zápis z veřejného projednání na IS EIA

 Dne 1. 4. 2021 byl krajskému úřadu předložen posudek zpracovaný v souladu s přílohou 
č. 5 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí Ing. Josefem Tomáškem, CSc. 
Dopisem č. j. KK/850/ZZ/19-72 ze dne 13. 4. 2021 byly krajským úřadem uplatněny 
připomínky k posudku. Dne 22. 4. 2021 byl krajskému úřadu předložen přepracovaný 
posudek. Zpracovatel posudku se ztotožnil se závěry dokumentace, tedy že záměr je 
přijatelný za podmínky realizace opatření uvedených jako opatření k prevenci, 
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví; dále zpracovatel posudku zohlednil obdržená vyjádření a poznatky z veřejného 
projednání a doporučil příslušnému úřadu, tj. krajskému úřadu, vydat souhlasné závazné 
stanovisko ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Při splnění 
podmínek, navržených v posudku, stanovených v závazném stanovisku lze považovat 
záměr z hlediska vlivů na životní prostředí za možný.

Odůvodnění stanovených podmínek:
Podmínky pro fázi přípravy záměru:
1. Podmínka je stanovena pro odclonění budoucího areálu od okolí. Stanovený postup pro 

projekt sadových úprav a plán výstavby by měl mimo jiné umožnit dřívější funkčnost 
odstínění areálu zelení a snížení vlivu záměru na krajinný ráz.

2. Podmínka je stanovena pro omezení vlivu záměru na světelné znečištění.
3. Podmínka je stanovena z důvodu vlivu možného provedení stavby na přírodní léčivé 

zdroje lázeňského místa Karlovy Vary.
4. Podmínka je stanovena z důvodu omezení vlivu záměru na krajinný ráz.
5. Podmínka je stanovena z důvodu zamezení pobytu řidičů nákladních aut v čekací době 

v kabině vozidla, příp. se zapnutým motorem či zapnutým topením.
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6. Podmínka je stanovena na základě doporučení Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství.

Podmínky pro fázi realizace záměru:
7. Jedná se o stavbu značného rozsahu v blízkosti obytné zástavby. Zásady organizace 

výstavby, jako součást navazující projektové dokumentace, budou závazné pro 
dodavatele stavby pro omezení vlivů výstavby areálu na okolí. Časové omezení pracovní 
doby na staveništi vychází z posudku.

8.  Podmínka je stanovena v důsledku nutného biologického dozoru pří provádění stavby.
9. Vzhledem k odstupu biologického průzkumu provedeného v rámci dokumentace 

od zahájení stavby je tato podmínka nutná, a to i s ohledem na požadavek obce Hory.
10. Podmínka je stanovena z důvodu nutného zajištění funkčnosti stavbou dotčených 

migračních biokoridorů.
11. Podmínka je stanovena z důvodu nutného zajištění funkčnosti stavbou dotčených 

významných prvků bioty.
Podmínky pro fázi provozu záměru:
12. Důvodem podmínky ohledně stanovení frekvence dopravy je omezit počet jízd 

v souvislosti se záměrem s ohledem na přijatelnou zátěž obyvatel a v budoucnu neomezit 
dopravní obslužnost výstavby obytných objektů, budoucí i probíhající v obci Hory dle 
platného územního plánu.

13. Důvodem podmínky je zamezení nepřijatelné dopravní situace, především na okružní 
křižovatce III/00635 x Chebská, v dopravních špičkách v pracovní dny.

14. Podmínka je stanovena z důvodu zajištění dlouhodobé funkčnosti clonícího účinku 
vysázené zeleně.

15. Podmínka je stanovena z důvodu efektivního zajištění nešíření invazívních rostlin 
v areálu.

16. Podmínka je stanovena z důvodu snížení vlivu realizace a provozu záměru na akustickou 
situaci nejbližších objektů trvalého bydlení, časové omezení vychází z posudku.

17. Podmínka je stanovena v zájmu omezení rušivého osvětlení.
Podmínky pro monitoring:
18. Podmínka je stanovena z důvodu ověření předpokladů uvedených k hlukové situaci 

v  dokumentaci; v případě zjištěného významného negativního nesouladu – musí být 
zpracován a s krajskou hygienickou stanicí projednán návrh a z něj vycházející realizace 
nápravných opatření.

19. Podmínka je stanovena s ohledem na budoucí povolení provozu z hlediska jednotlivých 
složek životního prostředí a veřejné zdraví (ochrana vod, ochrana ovzduší apod.) 

Závěrečná podmínka:

20. Podmínka je stanovena v souvislosti s § 9a odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí – závazné stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících 
řízeních.
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2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Krajský úřad při stanovení a formulaci podmínek tohoto stanoviska vycházel z následujícího 
shrnutí předpokládaných vlivů záměru na jednotlivé aspekty životního prostředí:

Vlivy na obyvatelstvo: Vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví (Ing. Monika 
Zemancová, leden 2019 – červenec 2020) bylo přílohou dokumentace. S ohledem na závěry 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví a na základě shrnutí výše uvedených poznatků lze 
konstatovat, že realizace záměru přináší pro místní obyvatelstvo prakticky nezměněný 
expoziční scénář imisního hluku a polutantů ovzduší, a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se 
stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví v daném území významně nezmění.  Tento 
závěr je platný za předpokladu, že záměr bude realizován v místě, čase a rozsahu, jaký je 
popsán v dokumentaci, a v případě, že výsledky akustické a rozptylové studie, sloužící jako 
podklad pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví, jsou platné a reálné. K tomuto krajský úřad 
dodává, že platnost studií nebyla relevantním podkladem v rámci procesu posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí zpochybněna.
Vliv záměru na obyvatelstvo lze hodnotit jako málo významný, trvalý, akceptovatelný.
Z hlediska vlivů záměru na veřejné zdraví je nutné připomenout, že k uvedenému 
vyhodnocení nebyla ze strany Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje (vyjádření 
č. j. KHSKV 10385/2020/HOK/Pla-S10 ze dne 2. 10. 2020) vznesena v průběhu procesu 
posuzování žádná připomínka.

Vlivy na ovzduší a klima: Pro posuzovaný záměr byla zpracována Rozptylová studie 
(Ing. Martin Vraný, leden 2019 – červenec 2020), která se zabývá hodnocením škodlivých 
látek nebo jejich skupin a jejich imisním příspěvkem vyprodukovaným provozem záměru. 
Hodnoceny byly tyto škodliviny: NO2, NOx, CO, SO2, BaP, BZN, PM10, PM2,5. Podrobné 
výsledky hodnocení jsou uvedeny v rozptylové studii. Z hlediska příspěvku k imisnímu limitu 
lze pokládat příspěvky za akceptovatelné a nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo 
ke zhoršení situace nad zákonné limity. 
Záměr bude produkovat CO2 ze spalování zemního plynu při vytápění a dopravě, jedná se 
o obvyklé hodnoty. U dopravy nelze predikovat, že dojde ke globálnímu nárůstu vlivem 
realizace záměru, potřeba dopravy existuje již nyní, jen může dojít k jiné diverzifikaci 
dopravy, či dokonce ke zkrácení délek dopravních cest ve světovém měřítku. Emise 
skleníkových plynů a související vlivy na klima jsou hodnoceny v daném případě jako nízké 
a nemohou významněji ovlivnit ani lokální klima – vliv málo významný, trvalý, 
akceptovatelný.

Vlivy na hlukovou situaci, ev. na další fyzikální a biologické charakteristiky: Veškeré 
stavební činnosti během výstavby záměru oznamovatel předpokládá v denní době v rozsahu 
od 7 do max. 21 hodin. V posudku je navržena pracovní doba na staveništi pouze do 20 hodin. 
Krajský úřad z důvodu zajištění pohody prostředí a obyvatel se přiklonil k návrhu z posudku 
(viz podmínka č. 7. závazného stanoviska).
Dočasný nárůst četnosti dopravy spojený s dopravou materiálu, odvozem zeminy apod., bude 
vzhledem k rozsahu úprav středně významný a bude znamenat nejvýznamnější složku hluku 
při výstavbě. Vlivy na ovzduší v období provozu záměru byly posouzeny v Akustické studii 
(Ing. Martin Vraný, leden 2019 – červenec 2020), která je přílohou dokumentace. Dále 
proběhlo ze strany oznamovatele autorizované měření hluku ze silniční dopravy. Akustické 
posouzení bylo provedeno vzhledem k nejbližším chráněným venkovním prostorům 
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a chráněným venkovním prostorům staveb. Referenčními výpočtovými body (dále jen „RB“) 
byly zvoleny 2 rodinné domy, u kterých je předpoklad, že budou záměrem nejvíce ovlivněny 
z hlediska hluku. Další 2 RB byly umístěny do území východně od areálu, kde je území 
určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě. 
Za předpokladu, že záměr bude realizován v místě, čase a rozsahu, jaký je popsán 
v dokumentaci, a v případě, že výsledky akustické studie, sloužící jako podklad pro 
hodnocení vlivu na veřejné zdraví, jsou platné a v reálném provozu se potvrdí, vyplývá, že 
realizací záměru nedojde ke zhoršení dotčené populace šířením nadlimitních akustických 
imisí ve srovnání se situací současnou, a tudíž lze očekávat, že se stávající úroveň rizika 
poškození veřejného zdraví v daném území nezmění. K tomuto krajský úřad opět dodává, že 
platnost akustické studie nebyla relevantním podkladem v rámci procesu posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí zpochybněna.
Vlivy na hlukovou situaci lze hodnotit jako mírně negativní, trvalé, akceptovatelné.

Vlivy na povrchové a podzemní vody: Pro nakládání se srážkovými vodami je navržena 
retence, vypouštěny budou do vodoteče jihozápadně od areálu. Srážkové vody ze všech nově 
navržených parkovišť budou odváděny přes odlučovače ropných látek. Zásak bude kvůli 
podloží jen velmi nízký, navrhovaný systém bude garantovat dostatečnou zádrž vody v území, 
v rámci rozsáhlých vybudovaných přírodních ploch lze vybudovat další lokální terénní 
retence, které rozšíří kapacity areálu. Splaškové vody v množství cca 8840 m3/rok budou 
odváděny do sběrné jímky s čerpací šachtou a poté do splaškové veřejné kanalizace a veřejné 
čistírny odpadních vod. Možnosti zásaku srážkových vod jsou omezeny vlastnostmi 
horninového prostředí.  Ochrana povrchových a podzemních vod je oznamovatelem, jak 
vyplývá z dokumentace, zajištěna. Vlivy na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako 
nevýznamné, trvalé a akceptovatelné.
Území, na kterém má být záměr proveden, se nachází v ochranném pásmu II. stupně II B 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Z hlediska vlivů záměru 
na ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary je nutné připomenout, 
že k uvedenému vyhodnocení nebyla ze strany Ministerstva zdravotnictví, odboru zdravotní 
péče, Český inspektorát lázní a zřídel (vyjádření č. j. MZDR 36845/2020-2/OŽP-ČIL-Dr 
ze dne 21. 9. 2020) vznesena žádná připomínka. Podmínka č. 3 závazného stanoviska 
zajišťuje ochranu přírodních léčivých vod v případě použití technologie zakládání stavby na 
pilotech.

Vlivy na půdu: Záměr znamená zábor ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) 
v rozsahu 14,0911 ha. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební 
úřad, k záměru vydal vyjádření č. j. 1159/SÚ/18 ze dne 25. 1. 2018, kde je uvedeno, že záměr 
je z hlediska funkčního využití v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. V rámci 
terénních úprav musí být dodržena všechna opatření k zachování orniční a podorničí vrstvy. 
Zábor ZPF v požadovaném rozsahu lze hodnotit jako velmi významný, trvalý a s ohledem na 
vydaný souhlas (z roku 2019) k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro záměr za akceptovatelný.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy: Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil vlivy záměru na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy 
ochrany přírody a krajiny (Ing. Mgr. Michal Pravec, 2020), které je přílohou dokumentace, 
uvádí, že v předmětné lokalitě nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostliny. Dnes je 
lokalita porostlá zejména kulturním travnatým porostem a náletovými dřevinami. Na území 
byly zaznamenány invazivní druhy rostlin (ovsík vyvýšený, lupina mnoholistá). Zjištěné 
zvláště chráněné druhy živočichů jsou ropucha obecná (hojný druh, vliv žádný až mírně 
negativní, druh se na lokalitě nerozmnožuje); mravenec (hojný druh, vliv na něj bude mírně 
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negativní, v podobě možného zániku mraveniště na lokalitě); čmelák (hojný druh, vliv na něj 
bude mírně negativní, v podobě ztráty hnízda na lokalitě).
Celkově lze flóru a vegetaci zájmového území charakterizovat jako antropogenně pozměněné 
vlivem pastvy a jiných antropogenních činností. Hodnocený porost je spásán a nitrifikován 
exkrementy skotu. Kvalita travního porostu není vysoká. Nelze tedy identifikovat vliv na 
hodnotné biotopy. Biotopy, které na hodnoceném území patří mezi nejhodnotnější, nemají být 
výstavbou zasaženy, popřípadě jen okraj porostů. Jedná se o rybník s litorálem a mokřiny 
s vrbovým porostem v jeho okolí.
Vliv záměru na faunu a floru lze tedy hodnotit, při akceptaci všech navržených opatření, za 
mírně pozitivní, trvalý.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz: Významné krajinné prvky se v místě výstavby nevyskytují. 
Nejbližším krajinným prvkem je Březovský rybník, který se nachází jižně za hranicí 
výstavby. Jako nepřímý možný vliv lze identifikovat ovlivnění prostupnosti krajinou pro 
obojživelníky, a tím i snížení ekologicko-stabilizační funkce. Tento potenciální vliv je 
zapotřebí eliminovat a kompenzovat vhodným opatřením.
Záměr bude dotvářet prvky územních systémů ekologické stability (ÚSES) dle územního 
plánu výsadbou zeleně. Z hlediska funkčnosti ÚSES na lokální úrovni musí být totiž 
zabezpečená prostupnost (migrace živočichů mezi vodními ekosystémy) lokálních biocenter 
LBC 4, LBC 5, LBK4 a LBK 14. Proto je nutné revitalizovat biokoridory, které zde mají 
podobu drobných vodotečí pod rybníky (Ovčí a Březovský), které komunikují s níže 
položenými rybníky u Jalového Dvora a Podhořský rybník (viz podmínka č. 10 závazného 
stanoviska). Pokud tato prostupnost nebude zabezpečena, bude to znamenat citelný zásah do 
ekologické stability území.
Jak bylo hodnocením v dokumentaci prokázáno, navrhovaná stavba představuje zásah do 
znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny v rozmezí: žádný 
vliv až středně silný vliv. Při realizaci v dokumentaci navržených opatření se dopady sníží na 
víceméně úroveň slabého vlivu. Pokud budou realizována navrhovaná opatření, lze vliv 
záměru na krajinný ráz konstatovat jako únosný. Vliv na krajinu a její ekologické funkce lze 
hodnotit, i při akceptaci všech navržených kompenzačních opatření, za mírně až středně 
negativní, trvalý, akceptovatelný.

Vliv na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických 
aspektů: Vliv na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických 
a archeologických aspektů lze hodnotit jako málo významný, trvalý, akceptovatelný.

Závěr: Pokud bude záměr realizován a provozován tak, jak je uvedeno v posouzené 
dokumentaci, budou dodrženy platné legislativní předpisy a budou realizovaná opatření 
navržená v posudku, resp. stanovená podmínkami závazného stanoviska, bude mít záměr 
minimální vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a bude splňovat požadavky právních 
předpisů na úseku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Navržené podmínky 
v návrhu závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného záměru a z vlastností 
prostředí, do kterého je umístěn. 
Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 
akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Takto nebyl nalezen natolik 
významný faktor, který by bránil realizaci záměru při akceptování podmínek formulovaných 
zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a samosprávy a zpracovatelem posudku.
S ohledem na údaje obsažené v posouzené dokumentaci a při respektování podmínek 
uvedených v návrhu závazného stanoviska lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelný.
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3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, 
pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Technické řešení záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“ je 
v dokumentaci, s ohledem na jeho charakter a danou etapu přípravy, pro potřeby posouzení 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dostačujícím způsobem popsáno. Při respektování 
opatření k ochraně životního prostředí spojených se záměrem a opatření rezultujících 
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí technické řešení záměru odpovídá 
dosaženému stupni poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí. 
Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů se 
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná navazující řízení k povolení záměru, 
a to s respektováním podmínek stanovených v tomto závazném stanovisku. 

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:

Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť záměr je 
z hlediska umístění i vlastního řešení předložen v přepracované dokumentaci jako invariantní 
s tím, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou v relevantních aspektech hodnoceny 
ve vztahu k nulové variantě (tj. bez realizace předloženého záměru), která tak představuje 
zároveň variantu referenční (porovnání invariantního záměru s nulovou variantou je integrální 
součástí posuzování podle zákona).

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 10 vyjádření, z toho 3 vyjádření 
dotčených územních samosprávných celků, 5 vyjádření dotčených správních orgánů, 1 
vyjádření veřejnosti. Celkem 5 obdržených vyjádření jsou souhlasná nebo bez významných 
připomínek, dalších 5 vyjádření obsahuje připomínky, nesouhlas příp. podmínky (obec Hory, 
obec Jenišov, Karlovarský kraj, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství a veřejnost).  V den veřejného projednání a později byla doručena krajskému 
úřadu další vyjádření k záměru (celkem 5). 4 vyjádření (z toho 2 shodně pojaté petice) se 
týkala formy vyhlášeného veřejného projednání k záměru, 1 vyjádření (obec Hory) se týkalo 
vyhodnocení vlivu záměru na biotu. Přesto, že k vyjádření obce Hory z 22. 3. 2021 by dle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nemělo být přihlíženo, v závazném stanovisku 
je zohledněno.

K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 15 následujících vyjádření:
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(zn. KK/850/ZZ/19-35 ze dne 4. 9. 2020)
 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel (zn. MZDR 

36845/2020-2/OZP-ČIL-Dr ze dne 21. 9. 2020)
 Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem (zn. ČIŽP/44/2020/6281ze dne 

22. 9. 2020)
 Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí (zn. 4122/OŽP/20 ze dne 30. 

9. 2020)
 Obec Hory (zn. 530/20 ze dne 1. 10. 2020)
 Obec Jenišov (zn. 959/20 ze dne 1. 10. 2020)
 Praha West Investment v. o. s. (ze dne 1. 10. 2020)
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 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje (zn. KHSKV 10385/2020/HOK/Pla-
S10 ze dne 2. 10. 2020)

 Karlovarský kraj (ze dne 2. 10. 2020)
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (zn. 

KK/2496/DS/20 ze dne 15. 10. 2020)
 Petiční výbor Jenišov (ze dne 10. 3. 2021)
 Petiční výbor Hory (ze dne 10. 3. 2021)
 Zdravé životní prostředí z. s. Jenišov (ze dne 11. 3. 2021)
 Obec Hory (zn. 152/21 ze dne 11. 3. 2021)
 Obec Hory (zn. 182/21 ze dne 22. 3. 2021)

Připomínky v těchto vyjádřeních se týkaly v převážně změny podoby záměru od jeho původní 
verze posouzené v r. 1999, nevhodnosti umístění záměru, a problematiky dopravní 
obslužnosti; některá vyjádření se týkala porovnání záměru s platným územním plánem, tato 
problematika ale není řešena zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, proto, 
a protože k záměru bylo vydáno Magistrátem města Karlovy, úřadem územního plánování 
a stavebním úřadem, vyjádření č. j. 1159/SÚ/18 ze dne 25. 1. 2018 k souladu s územním 
plánem, krajský úřad se připomínkami odkazujícími na územní plán v závazném stanovisku 
nezabýval.
Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci a vznesené při 
veřejném projednání byly vzaty do úvahy při formulování tohoto závazného stanoviska. 
Připomínky obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci byly řádně a detailně vypořádány 
v posudku v kapitole V. (Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci). Posudek je 
zveřejněn v Informačním systému EIA (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru 
KVK534, v části Posudek, a to dle § 9a odst. 2 spolu s tímto závazným stanoviskem. Krajský 
úřad souhlasí se závěry zpracovatele posudku a odkazuje tímto na vypořádání připomínek 
k dokumentaci v tomto posudku. V posudku je vypořádána i jedna z obdržených petic, 
přičemž je nutné konstatovat, že druhá petice byla podána v obdobném znění a že petice byly 
vyřízeny samostatně, a to i s obsaženou námitkou podjatosti. 
Vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad obdržel odůvodněné nesouhlasné vyjádření 
veřejnosti k dokumentaci, bylo v souladu s § 17 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí nařízeno veřejné projednání záměru, které se konalo dne 15. 3. 2021 od cca 15:00 do 
19:00 hodin prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Microsoft Teams. Zápis z tohoto 
jednání je zveřejněn v Informačním systému EIA (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem 
záměru KVK534, v části Veřejné projednání. 
Veřejné projednání záměru nebylo možno konat v původním termínu dle o posuzování vlivů 
na životní prostředí. Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se nařízené veřejné projednání 
konalo nejpozději 30 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k dokumentaci.  Původně nařízené 
veřejné projednání na 5. 11. 2020 nebylo možné, s ohledem na vyhlášený nouzový stav 
v souvislosti s epidemií „Covid-19“ (viz výše), uskutečnit. Toto platí i k dodržování některých 
legislativních lhůt, zejména té pro konání veřejného projednání.

Ministerství životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence (dále jen „MŽP“) vydalo dne 5. 2 2021 Metodické sdělení ve věci konání veřejných 
projednání v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí v době pandemie 
onemocnění Covid-19.

http://www.cenia.cz/eia
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Vzhledem ke skutečnosti, že řada opatření průběžně vydávaných vládou, ústředními 
správními úřady nebo jinými příslušnými správními orgány v reakci na pandemii onemocnění 
Covid-19 významně omezovalo mobilitu osob a možnosti jejich fyzického shromažďování 
a setkávání se na jednom místě, čímž fakticky bránilo konání veřejných projednání v jejich 
běžné podobě, nebylo možné dle názoru MŽP po dobu účinnosti takovýchto opatření veřejná 
projednání podle zákona o posuzování vlivů v jejich standardní prezenční formě konat. 
Jelikož MŽP s ohledem na nejistotu vývoje pandemie nepovažovalo jakékoliv další 
oddalování nařizování a konání veřejných projednání podle zákona o posuzování vlivů za 
vhodné, za jediné možné řešení považovalo konání veřejných projednání v distanční formě, 
v jejichž rámci je ovšem nezbytné dodržet všechny relevantní požadavky vyplývající jak ze 
zákona o posuzování vlivů (§ 10f a § 17), tak z vyhlášky č. 453/2017 Sb., o odborné 
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní 
prostředí. 
Dle názoru MŽP byla distanční forma konání veřejného projednání v době účinnosti výše 
definovaných opatření jediným řešením, kterým lze dostát požadavkům právních předpisů 
a zajistit ochranu zájmů všech subjektů participujících na procesech posuzování vlivů 
koncepcí a záměrů na životní prostředí. Veřejné projednání dle § 17 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí bylo tedy dle názoru MŽP v době účinnosti opatření třeba provést 
distančním způsobem. Využitá videokonferenční platforma musí být bezplatně přístupná 
všem zájemcům o účast na veřejném projednání. Oznámení konání veřejného projednání musí 
kromě jiného obsahovat čas a místo konání (respektive formu veřejného projednání), a dále 
též odkaz na webovou adresu platformy, prostřednictvím které veřejné projednání proběhne 
(případně odkaz na bezplatné stažení příslušného instalačního programu ideálně i s pokyny 
pro instalaci, popřípadě další informace nutné k úspěšnému připojení jednotlivých účastníků 
veřejného projednání).
Krajský úřad nebyl oprávněn předjímat ukončení platnosti vládních opatření apod.
Krajský úřad v daném případě tedy zvolil v souladu s uvedeným metodickým sdělením MŽP 
termín veřejného projednání záměru na den 15. 3. 2021 – tedy více než 4 měsíce po 
zákonnem stanovené lhůtě. 

6) Okruh dotčených územních samosprávných celků:
 Karlovarský kraj
 Obec Hory
 Obec Jenišov

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 
písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na 
žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí.
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P o u č e n í   

Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu 
s § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto 
závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému 
v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Karlovarský kraj a obce Hory a Jenišov, jako dotčené územní samosprávné celky, žádáme 
ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění závazného stanoviska na úředních deskách. Doba 
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o neprodlené zaslání písemného 
vyrozumění o dni vyvěšení informace o zveřejnění závazného stanoviska na úřední 
desce. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na e-mailovou adresu: 
gabriela.benesova@kr-karlovarsky.cz.
Do obsahu závazného stanoviska, jakož i do posudku, lze nahlédnout v Informačním systému 
EIA (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru KVK534.
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Rozdělovník: 
Oznamovatel
1) ERINACEA, a.s., Zámecká 2, 250 90 Jirny zastoupena na základě plné moci pánem 

Janem Jandou, CENTRUM TEPLICE, spol. s. r. o., J. Suka 1346/333

Dotčené územní samosprávné celky
2) Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
3) Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov
4) Obec Jenišov, Jenišov 88, 362 11 Jenišov

Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
6) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
7) Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 

400 07 Ústí nad Labem
8) Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 

128 01 Praha 2
9) Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 21 Karlovy Vary

Zpracovatel posudku
10) Ing. Josef Tomášek, CSc., Středisko odpadů Mníšek s. r. o., Pražská 900, 252 10 

Mníšek pod Brdy

Na vědomí
11) Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
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