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Dle rozdělovníku 

 
Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 
 9892/ENV/10 Ing. Rohrböcková/ l. 2760 22.2.2010 
 
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
 

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 odst. c) 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, Vám 
v souladu s § 8 odst. 2 cit. zákona zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů záměru „V ětrný 
park Varnsdorf - Špičák“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování 
zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 cit. zákona. 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona 
neprodleně o zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné 
do dokumentace 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 zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle 
ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením 
dotčené územní samosprávné celky vyrozumí písemně nebo elektronicky 
(simona.rohrbockova@mzp.cz) příslušný úřad o dni vyvěšení informace o dokumentaci 
na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu. 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady 
ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 cit. zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci nejpozději 
do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.  

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA 
na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva 
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kód záměru MZP267. 
 
 
 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 
ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 
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Rozdělovník s přílohou č. j.: 9892/ENV/10  (příloha: kopie dokumentace) 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 

Ústecký kraj         
hejtman 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
 
Město Varnsdorf        
K rukám starosty 
Nám.E.Beneše 470 
40747 Varnsdorf 
 
Dotčené správní úřady: 

Krajský ú řad Ústeckého kraje      
ředitel 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
 
Městský úřad Varnsdorf (obec s rozšířenou působností)   
Nám.E.Beneše 470 
40747 Varnsdorf 
 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem    
Moskevská 15        
P.O.Box 78 
400 01 Ústí nad Labem 

 
Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem    
Výstupní 1644        
400 07 Ústí nad Labem 

  
Ministerstvo zemědělství       
odbor státní správy, hospodářské úpravy a  ochrany lesů 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
 
Rozdělovník bez přílohy č. j.: 16909/ENV/10   
 
Oznamovatel: 

Větrné elektrárny Varnsdorf, a.s. 
Drahobejlova 2215/6 
190 00 Praha 9 
 
Zpracovatel oznámení a dokumentace: 

Environmentální a ekologické služby s.r.o. 
Mgr. Luboš Motl 
Jiráskova 413 
Litvínov 
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Na vědomí:  

Česká inspekce životního prostředí 
Na Břehu 267 
190 00 Praha 9 – Vysočany 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny                          
Pracoviště sekce S: 
Nuselská 39 
140 00 Praha 4 
 
Krajský ú řad Ústeckého kraje      
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
 
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
Postfach 10 05 10 
01076 Dresden 
Deutschland 
 
Landkreis Görlitz, Landratsamt  
Dezentrat III – Umweltamt 
PF 30 01 52 
02806 Görlitz 
Deutschland 
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Odbor států střední Evropy 
Loretánské náměstí 5 
118 00 Praha 1 
 
Rozdělovník odbory MŽP IS č.j. 16902/ENV/10 

s žádostí o vyjádření:     dokumentace k dispozici v sekretariátu OPVŽP 

odbor ochrany vod       
odbor péče o krajinu 
odbor ochrany ovzduší 
odbor zvláště chráněných částí přírody 
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 
 
na vědomí: 

Ministerstvo životního prostředí OVSS IV 
Školní 5335 
430 01 Chomutov 

 
 
 
 


