MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 5. 8. 2014
Č.j.: 55838/ENV/14

ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace, doplňku dokumentace a posudku podle ustanovení § 17
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“) a § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) č. 457/2001 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na
životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru

„VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrch a Bratrská“
konaného dne 31. 7. 2014 v Kulturním domě Pod Lípou,
Nová Ves v Horách 33, 435 45 Nová Ves v Horách, od 15:00 hod.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
Dne 19. 12. 2012 byla předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“) na Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „KÚ ÚLK“).
Dne 9. 1. 2013 KÚ ÚLK rozeslal dokumentaci dotčeným územním samosprávním celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
Dne 14. 1. 2013 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce KÚ ÚLK.
Dne 26. 2. 2013 byla dokumentace postoupena na Ministerstvo životního prostředí (dále jen
„MŽP“) na základě vyjádření německé obce, a to z důvodu možného negativního vlivu
přesahující státní hranice.
Dne 5. 4. 2013 byla kompletní dokumentace v českém jazyce včetně překladu vybraných
kapitol v německém jazyce zaslána německé straně.
Dne 9. 7. 2013 a 29. 8. 2013 proběhla korespondence s německou stranou týkající se zajištění
kompletního překladu dokumentace do německého jazyka.
Dne 20. 9. 2013 byl zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen
„posudek“) pověřen Ing. Josef Tomášek, CSc.
Dne 23. 9. 2013 bylo MŽP informováno dopisem oznamovatele ze dne 20. 9. 2013, že na
základě probíhajícího procesu EIA upouští od realizace 2 větrných elektráren (dále jen „VTE“)
situovaných nejblíže k německým hranicím.
Dne 14. 10. 2013 byla dokumentace vrácena oznamovateli k dopracování, a to na základě
doporučení zpracovatele posudku a obdržených vyjádření k dokumentaci.
Dne 14. 10. 2013 obdrželo MŽP vyjádření německého Přírodního parku Krušné hory.
Dne 21. 10. 2013 bylo obdrženo vyjádření německé strany. Rovněž bylo obdrženo vyjádření
člena Německého spolkového sněmu.

Dne 9. 12. 2013 obdrželo MŽP zpracovaný doplněk dokumentace.
Dne 19. 12. 2013 byl doplněk dokumentace zaslán zpracovateli posudku.
Dne 3. 3. 2014 byl na MŽP předložen zpracovaný posudek.
Dne 17. 3. 2014 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Informace o posudku byla zveřejněna dne
31. 3. 2014 na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Lhůta pro zasílání písemných
vyjádření tak uplynula dne 30. 4. 2014.
Dne 17. 3. 2014 byl doplněk dokumentace a posudek v českém jazyce a vybrané kapitoly
přeložené do němčiny zaslány německé straně ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 6. 5. 2014 bylo MŽP německou stranou informováno, že lhůta pro zveřejnění bude
probíhat od 22. 5. – 20. 6. 2014.
Dne 21. 7. 2014 rozeslalo MŽP pozvánku na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a dotčenému státu ke zveřejnění.
Informace o pozvánce na veřejné projednání byla zveřejněna dne 22. 7. 2014 na úřední desce
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání dokumentace, doplňku dokumentace a posudku ve smyslu § 17 zákona
se uskutečnilo dne 31. 7. 2014 v Kulturním domě Pod Lípou, Nová Ves v Horách 33, 435 45 Nová
Ves v Horách, od 15:00 hod.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byl pověřen (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Milan Muzikář,
pracovník oddělení mezistátní EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence. Na jednání byl za MŽP dále přítomen Mgr. Evžen Doležal, vedoucí oddělení mezistátní
EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a Ing. Robert Plocek,
pracovník oddělení mezistátní EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, doplněk dokumentace, posudek, vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, dotčeného státu a veřejnosti
k posouzení vlivů záměru „VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrch a Bratrská“ na životní prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
oznamovatele, VTE Bratrská s.r.o., VTE Větrný vrch s.r.o., VTE Kamenec s.r.o.
Jiří Herzig
Ing. Ludvík Šavel
Mgr. Luboš Motl

zpracovatele dokumentace

spolu s ním byl přítomen zpracovatel
Hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
RNDr. Oldřich Bušek
Ing. Josef Tomášek, CSc.

zpracovatele posudku

spolu s ním byli přítomni zpracovatelé
odborných studií:
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RNDr. Adam Véle, Ph.D.
(Hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000)
Ing. Ivana Lundáková
(Hodnocení vlivů na krajinný ráz)
dotčené územní samosprávné celky:
Ústecký kraj

nezúčastnil se

Město Hora Svaté Kateřiny

nezúčastnil se

Město Horní Jiřetín

nezúčastnil se

Obec Klíny

nezúčastnil se

Město Litvínov

nezúčastnil se

Obec Nová Ves v Horách

nezúčastnil se

dotčené správní úřady:
Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽPaZ

nezúčastnil se

Městský úřad Litvínov

nezúčastnil se

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

nezúčastnil se

Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem nezúčastnil se
Veřejného projednání se zúčastnili také zástupci veřejnosti, celkem se veřejného projednání
zúčastnilo cca 20 osob.
6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájil Ing. Muzikář (MŽP). V úvodu seznámil přítomné s programem
veřejného projednání, krátce zrekapituloval proces posuzování vlivů tohoto záměru na životní
prostředí a představil zástupce jednotlivých stran.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného projednání,
zástupci jednotlivých stran.
Mgr. Motl, jako zpracovatel dokumentace a doplňku dokumentace, představil vlastní záměr
a seznámil přítomné následně s posuzovanými vlivy záměru na životní prostředí, z nichž
nejvýznamnější jsou vlivy na krajinný ráz a vlivy na veřejné zdraví.
Ing. Tomášek, jako zpracovatel posudku, zhodnotil kvalitu dokumentace a doplňku
dokumentace, konstatoval, že dokumentace, resp. doplněk dokumentace splňuje všechny náležitosti
podle zákona. Dále vypořádal všechna došlá vyjádření k posudku.
Jelikož nebyl přítomen žádný zástupce dotčených územních samosprávných celků, dotčených
správních úřadů ani dotčeného státu, zahájil Ing. Muzikář diskuzi.
V rámci diskuze žádný zástupce veřejnosti neuplatnil vyjádření či připomínku k záměru.
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Na závěr veřejného projednání bylo uvedeno Ing. Muzikářem, že vlivy záměru na životní
prostředí byly dle požadavků zákona projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že zápis
z veřejného projednání bude zaslán všem dotčeným subjektům a že na základě dokumentace,
doplňku dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných bude MŽP
vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení předmětného záměru na životní prostředí.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 31. 7. 2014 v cca 15:45 hodin.
III. ZÁVĚR
Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující
zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo zvukový
záznam.
Vlivy záměru „VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrch a Bratrská“ byly projednány ze všech
podstatných hledisek.
Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné
projednání dokumentace, doplňku dokumentace a posudku záměru „VTE v lokalitě Kamenec,
Větrný vrch a Bratrská“ podle zákona a vyhlášky.

Zapsal:

Ing. Milan Muzikář
pracovník odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
pověřen řízením veřejného projednání

Schválil:

Mgr. Evžen Doležal
vedoucí oddělení mezistátní EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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