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Posuzování vlivů koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ na životní 
prostředí podle zákona 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 – předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10d

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení koncepce „Program rozvoje 
Karlovarského kraje 2021-2027“ bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě obsahu oznámení, na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a na základě 
obdržených vyjádření k oznámené koncepci vydal Krajský úřad Karlovarského kraje závěr 
zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.

Města a obce jako dotčené územní samosprávné celky, žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění přiloženého závěru zjišťovacího 
řízení na úřední desce, doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 
odst. 2 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení 
na úřední desce. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na emailovou adresu: 
gabriela.benesova@kr-karlovarsky.cz.

Do textové části závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA 
na internetových stránkách CENIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód 
koncepce je KVK014K.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení č. j. KK/1175/ZZ/21-29 ze dne 6. 5. 2021

Dle rozdělovníku
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č. j.  KK/1175/ZZ/21-29              V Karlových Varech dne: 6. 5. 2021
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: Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027

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

Zpracovatel oznámení: RADDIT consulting s. r. o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín, 
IČO: 27811221

Návrhové období: 2021 - 2027

Vymezení dotčeného území: Karlovarský kraj

Charakter koncepce:
Posuzovaná koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027“ (dále také 
„PRKK 21+“) představuje střednědobý strategický dokument, který definuje základní 
specifické cíle rozvoje území Karlovarského kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich 
dosažení. Koncepce analyzuje současný stav a očekávaný vývoj územního obvodu kraje. Dále 
stanovuje cíle a priority rozvoje kraje a nástroje regionální politiky pro zajištění dynamického 
a vyváženého rozvoje. Analytická část koncepce hodnotí stav a vývoj kraje a identifikuje 
klíčová témata pro rozvojové priority. Strategická část se soustředí na popis prioritních oblastí, 
specifických cílů a opatření. Tato část je nyní ve fázi příprav a může se proto ještě změnit. 
Implementační část určuje jednotlivé kroky, které je potřeba pravidelně provádět tak, aby došlo 
k naplnění cílů koncepce uvedených ve strategické části. 

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 10. 3. 2021 oznámení koncepce „Program rozvoje 
Karlovarského kraje 2021 - 2027“, podané společností RADDIT consulting s. r. o., Fojtská 
574, 739 24 Krmelín. Informace o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona 


