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„Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy 

Vary“ - vyjádření 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 
 

Posuzovaná koncepce subsystémy dopravy ve městě Karlovy Vary s doporučením do celé 

aglomerace. Plán mobility se stane závazným podkladem pro plánování dopravní obslužnosti 

na území města. Cílem je zkvalitnění strategického řízení a posílení kapacity. Účelem plánu je 

také vytvoření podmínek pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí 

a přispět ke zlepšení kvality života všech obyvatel. Součástí je také návrh řešení 

identifikovaných problémů a zpracování dopravních prognóz do roku 2030, finanční plán 

a akční plán zahrnující seznam projektů a aktivit k budoucí realizaci. Mezi stanovené priority 

plánu patří také revidování stávajících průjezdových tras nákladní dopravy přes území města, 

nové propojovací komunikace a přestavba vytížených křižovatek za účelem zvýšení plynulosti 

provozu.  

Návrh koncepce se dále zabývá výstavbou nového integrovaného dopravního terminálu. Návrh 

počítá s několika variantami umístění terminálu. Umístění terminálu na Dolním nádraží dle 

vyhodnocení SEA (RNDr. Jan Křivanec, červen 2020) neohrozí ani neomezí přírodní léčivé 

zdroje.  

Návrh koncepce přichází s dalšími konkrétními stavbami a návrhy. Dle vyhodnocení SEA 

se zatížení životního prostředí realizací některých staveb a opatření jeví jako nepřiměřeně 

velké. U konkrétních staveb a opatření s možným vysoce negativním vlivem (hodnocení na 

stupeň -3) jsou ve vyhodnocení SEA stanovena opatření na ochranu složek životního prostředí. 

Samotný návrh koncepce v této fázi zatím tato stanovená opatření nereflektuje, toto může být 

učiněno až po ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí.   

Oznamovatelem koncepce je Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 

Karlovy Vary, IČO: 0025 4657. 
 

Karlovarský kraj po prostudování předloženého návrhu koncepce „Plán udržitelné 

městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“, souhlasí  

s vydáním souhlasného stanoviska za předpokladu respektování všech navržených 

opatření pro prevenci, vyloučení a snížení možných nepříznivých vlivů, která jsou 

uvedena ve vyhodnocení koncepce.  

 

Ing. Karel Jakobec, v. r. 
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