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Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru: „Ekologizace zdroje 

Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“

Krajský  úřad  Středočeského  kraje  obdržel  dne  12.  3.  2020  od  Veolia  Energie 

Kolín, a.s. pod č.j. 042100/2020/KUSK žádost o stanovisko k záměru „Ekologizace zdroje 

Elektrárna  Kolín  a  změna  palivového  mixu“.  Obsahem záměru  je  změna  spalovaného 

palivového mixu a s ní spojená přestavba kotlů K5, K6 a K8 stávající elektrárny, včetně 

realizace nového komína pro kotle K5 a K8. Záměr se nachází na pozemcích par.č.  st.  

869/1,  218/1,  218/7,  st.  2937/1,  st.  2937/2,  st.  2937/3,  4016,  st.  5736 a st.  7971 v k.ú. 

Kolín.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 

jen  Krajský  úřad),  jako  orgán  ochrany  přírody  podle  ustanovení  §  77a  odst.  4  a 

následujících  zákona  č. 114/1992  Sb.,  o ochraně  přírody a krajiny,  ve  znění  pozdějších 

předpisů (dále  jen  zákon)  konstatuje,  že  z hlediska  zvláště  chráněných území  (přírodní 

rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma), z hlediska zvláště chráněných druhů 

rostlin  a  živočichů  a  z hlediska  regionálních  a  nadregionálních  územních  systémů 

ekologické stability (ÚSES) nemáme k předloženému záměru žádných připomínek.

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) zákona 

sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona, lze vyloučit významný vliv předloženého záměru, 

samostatně i  ve  spojení  s  jinými  záměry nebo koncepcemi,  na  předměty ochrany nebo 

celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu.

Zdůvodnění  stanoviska:  V  místě  záměru  ani  v jeho  bližším  okolí  se  nenachází  žádná 

evropsky  významná  lokalita  (EVL)  ani  ptačí  oblast,  která  by  mohla  být  záměrem 

významně  ovlivněna.  Nejbližší  lokalitou  soustavy Natura  2000 je  EVL Kolín  –  letiště 

(CZ0213796), která je od záměru vzdálena přibližně 3,5 km vzdušnou čarou. Předmětem 

ochrany je v ní sysel obecný (Spermophilus citellus). Vzhledem k charakteru záměru, jeho 
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poloze vůči EVL a charakteru předmětu ochrany nelze očekávat významné ovlivnění této 

ani jiné lokality soustavy Natura 2000.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
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