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Věc: „Windprojekt Münchenreuth - Gossenbühl“ – mezistátní posuzování záměru
prováděného mimo území České republiky
Ministerstvo životního prostředí ČR, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. f) 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 (dále
jen „zákon“), obdrželo souhrn záměru „Windprojekt Münchenreuth - Gossenbühl“.
Jedná se o záměr, který by mohl mít negativní vliv na životní prostředí přesahující státní
hranice Spolkové republiky Německo, a proto jsme na základě Úmluvy o posuzování vlivů
na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo úmluvy) o tomto záměru informováni.
V souladu s § 14 zákona, Vám zasíláme kopii souhrnu záměru v českém jazyce.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejnění souhrnu záměru a o tom, kdy a kde je možné do souhrnu záměru
nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem
(například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může
ve vazbě na ustanovení § 14 odst. 2 zákona zaslat své písemné vyjádření k souhrnu
záměru příslušnému úřadu do 15 dnů ode dne zveřejnění informace o souhrnu záměru
na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona
nejméně 15 dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní
samosprávné celky, aby elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou
(milan.muzikar@mzp.cz), popř. písemně vyrozuměly příslušný úřad o dni vyvěšení
souhrnu záměru na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o zaslání písemného vyjádření k souhrnu záměru
příslušnému úřadu nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění informace o souhrnu
záměru na úřední desce dotčeného kraje. Ve vyjádření uveďte, zda se dle Vašeho názoru
má Česká republika připojit k mezistátnímu posuzování předmětného záměru a rovněž
důvody pro tento postup. Pokud budete navrhovat účast České republiky
na mezistátním posuzování, uveďte rovněž, jaké informace a údaje požadujete v dalších
stupních procesu posuzování vlivů předmětného záměru na životní prostředí doplnit
či poskytnout. Uveďte rovněž informace o stavu životního prostředí v území, které bude
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dle Vašeho názoru záměrem dotčeno a jakým způsobem by mělo být záměrem
ovlivněno.
Do souhrnu záměru v českém i německém jazyce lze také nahlédnout v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního
prostředí
(www.cenia.cz/eia)
a na stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(www.mzp.cz/eia) v sekci „Záměry mimo území ČR“, pod kódem záměru MZP041M.

Příloha: souhrn záměru v českém jazyce

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.
vrchní ředitelka sekce
technické ochrany životního prostředí,
pověřena řízením odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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Rozdělovník s přílohou č.j.: 23304/ENV/13
Dotčené územní samosprávné celky:
Karlovarský kraj, hejtman
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Město Cheb, starosta
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/44, 350 00 Cheb
Obec Libá, starosta
Libá 220, 351 31 Libá
Město Františkovy Lázně, starosta
Nádražní 280/5, 351 01 Františkovy Lázně
Obec Pomezí nad Ohří, starosta
Pomezí nad Ohří 18, 350 02 Cheb
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Karlovarského kraje, ředitel
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Městský úřad Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/44, 350 00 Cheb
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Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Příloha: souhrn záměru
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň
Příloha: souhrn záměru
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
Příloha: souhrn záměru
Rozdělovník pro odbory MŽP - IS č.j.: 23596/ENV/13
s žádostí o vyjádření:
souhrn záměru je k dispozici na sekretariátu OPVIP
odbor druhové ochrany a implementace evropských předpisů
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
na vědomí:
odbor výkonu státní správy III – Plzeň
odbor výkonu státní správy IV – Chomutov
Rozdělovník bez příloh č.j.: 23561/ENV/13
Na vědomí:
Správa CHKO Slavkovský les
Hlavní 504 353 01 Mariánské Lázně
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931, 148 00 Praha 11 - Chodov
Ministerstvo zahraničních věcí, odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
Dotčený stát (odesláno pod č.j.: 22317/ENV/13):
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit,
Referat Recht der Kreislaufwirtschaft
Rosenkavalierplatz 2, 81925 München, Bundesrepublik Deutschland
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