KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika, tel.: +420 354 222 300

Číslo jednací: KK/4678/ZZ/20-11

Vyřizuje / linka: Mgr. Benešová/571

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) 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, vydává
podle § 7 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí závěr zjišťovacího řízení
k záměru:

„3 VTE Skřipová“
Oznamovatel:

WINDENERGIE, s. r. o., Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy
Vary, IČO: 26340381 zastoupena na základě plné moci
zmocněncem: Environmentální a ekologické služby s.r.o.,
Jiráskova 413. 436 01 Litvínov, IČO: 25435876

Zpracovatel oznámení:

Bc. Pavlína Hapštáková a Mgr. Luboš Motl (držitel autorizace
ke zpracování dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR
pod č. j. 1522/243/OPVŽP/99, která byla prodloužena
rozhodnutím MŽP č. j. 37034/ENV/16)

Umístění záměru:

kraj:
obec:
k. ú.:

Karlovarský
Vrbice
Skřipová

Kapacita (rozsah) záměru: Novostavba 3 věží větrných elektráren o výkonu 4,2 - 5 MW
o celkové výšce 199 m, včetně vybudování navazující
infrastruktury.
Zařazení záměru:

bod 7 (Větrné elektrárny s výškou stožáru od stanoveného limitu 50 m).) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů
na životní prostředí

Zahájení:
Ukončení:

dle ukončení povolovacích a správních řízení
přibližně 6 měsíců od zahájení výstavby
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Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předkládaný záměr spočívá ve výstavbě 3 větrných elektráren a navazující infrastruktury
pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Kumulace nežádoucích vlivů z provozu
záměru s jinými záměry obdobného charakteru v dotčené lokalitě lze předpokládat, a to
v oblasti vlivu na krajinný ráz. Ve vzdálenosti přibližně 2 km se nacházejí již fungující 2 větrné
elektrárny (VTE Vrbice, kód v IS EIA na portále CENIA je KVK073). Výstavba další 1 větrné
elektrárny se předpokládá (VTE Vrbice II, kód v IS EIA na portále CENIA je KVK533).
V současné době také probíhá zjišťovací řízení 6 elektráren u Velkého Hlavákova (6 VTE
Velký Hlavákov, kód v IS EIA na portále CENIA je KVK555). Umístění tohoto záměru se
předpokládá přibližně ve vzdálenosti 2 km. Přibližně 350 m jihovýchodně od jedné
z plánovaných věží probíhá těžba čediče v kamenolomu Mokrá (Pokračování těžby
v dobývacím prostoru Mokrá u Chýší kód v IS EIA na portále CENIA je KVK180).
Ve Vrbicích se také nachází nově postavená obalovna živičných směsí (Obalovna živičných
směsí Vrbice, kód v IS EIA na portále CENIA je KVK526).
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Podzemní kabelová trasa bude tažena podél obslužných komunikací a stávajících silnic.
Konkrétní typ větrné elektrárny bude zvolen v dalším stupni projektové dokumentace. V této
fázi je uvažováno o 2 typech.
Enercon E 147 EP 5 E2
Enercon E138 EP3
- výkon

5 MW

4,2 MW

- počet rotorových listů

3

3

- výška náboje (m)

125

130

- průměr rotoru (m)

147

138

- výška celková (m)

199

199

Dle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provedl krajský úřad zjišťovací řízení,
jehož cílem bylo zjistit, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví a zda bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených
územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného
podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí dospěl
krajský úřad k závěru, že záměr

„3 VTE Skřipová“
může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení upozorňuje krajský úřad na to, že v dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k zákonu
o posuzování vlivů na životní prostředí je nutné především důsledně vypořádat připomínky
uvedené ve vyjádřeních obdržených k oznámení záměru (viz níže) v průběhu zjišťovacího
řízení, a to zejména následující:
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1)

Zpracovat posouzení zamýšleného záměru na krajinný ráz osobou, která je držitelem
zvláštní autorizace.
2)
Uvést a náležitě vyhodnotit skutečné hlukové zatížení vyvolané záměrem.
3)
Vypracovat varianty řešení záměru, jejichž cílem bude vyloučit významný negativní
vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň jej zmírnit. Následně vypracovat
vyhodnocení těchto variant na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti. Posouzení musí být zpracováno osobou, která je držitelem
zvláštní autorizace.
4)
Detailně popsat/odůvodnit vyhodnocení možné kumulace s veškerými stávajícími
a připravovanými záměry v zájmovém území (důsledné vyhodnocení vzájemných
působení samostatných záměrů a jejich synergických a kumulativních vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí v širších souvislostech).
5) Vyhodnotit vlivy na veřejné zdraví (hodnocení zdravotních rizik) v odpovídající míře
podrobnosti, zpracované osobou, která je držitelem zvláštní autorizace.
Krajský úřad požaduje, aby dokumentace v úvodu obsahovala řádné a přehledné
vypořádání obdržených vyjádření k oznámení, a aby relevantní požadavky byly
zapracovány do příslušných kapitol dokumentace.
Ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na počet
dotčených správních úřadů a dotčených územích samosprávných celků je nutné předložit
dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou dle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, a to v tištěné podobě v počtu 3 paré a dále třikrát na technickém nosiči dat.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 24. 9. 2020 oznámení záměru „3 VTE Skřipová“, podané společností
WINDENERGIE, s. r. o., Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary zastoupenou na základě
plné moci zmocněncem: Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, 436 01
Litvínov. Oznámení záměru (Bc. Pavlína Hapštáková a Mgr. Luboš Motl, září 2020) bylo
předloženo v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a obsahovalo všechny náležitosti uvedené v příloze č. 3 tohoto zákona.
Na základě oznámení bylo v souladu s § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
zahájeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv
na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Informace o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávních celků
(Karlovarský kraj, obce Vrbice a Čichalov) a v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru KVK556. Za den
zveřejnění je považován podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí den
5. 10. 2020, kdy byla informace vyvěšena na úřední desce Karlovarského kraje. Současně se
zveřejněním bylo dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům
oznámeno zahájení zjišťovacího řízení č. j. KK/4678/ZZ/20-2 ze dne 2. 10. 2020 s žádostí
o vyjádření k záměru.
Po zvážení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí,
zejména na možné negativní vlivy na krajinný ráz veřejného zdraví a možný negativní vliv
na prvky soustavy NATURA 2000, které byly v oznámení záměru vyhodnoceny nedostatečně,
a s přihlédnutím k obdrženým vyjádřením, která na tyto skutečnosti poukázala, dospěl krajský
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úřad k výše uvedenému závěru, tedy, že záměr není v předloženém oznámení vyhodnocen
dostatečně a teoreticky tedy může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení záměru podle zásad pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí:
Vyhodnocení záměru krajský úřad provedl s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu
rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům,
na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Hodnocení záměru uvedené
v oznámení a jeho přílohách, které bylo podkladem pro zjišťovací řízení, lze shrnout takto:
V průběhu zjišťovacího řízení krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů:
 Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská (dále jen „MMKV“), č. j. 4506/OŽP/20 ze dne
21. 10. 2020
 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen
„KHS“), č. j. KHSKV/11653/2020/HOK/Lup-S10 ze dne 13. 10. 2020
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen „ČIŽP“),
č. j. ČIŽP/44/2020/7763 ze dne 3. 11. 2020
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
KÚKK“), č. j. KK/4678/ZZ/20-8 ze dne 5. 11. 2020
 Karlovarský kraj (dále jen „KK“), ze dne 5. 10. 2020
Shrnutí vyjádření a připomínek obdržených k oznámení záměru:
Zásadní připomínky uvedené v těchto vyjádřeních jsou uvedeny výše v požadavcích
na zpracování dokumentace.
KÚKK nemá k záměru připomínky a nepožaduje další posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
KHS požaduje z hlediska ochrany veřejného zdraví posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.
V dokumentaci požaduje zaměření se na posouzení vlivu zamýšleného záměru na hlukovou
situaci, zpracované odborně způsobilou osobou podle vydaných metodik.
ČIŽP požaduje z hlediska ochrany přírody a krajiny posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.
V dokumentaci požaduje zaměření se na posouzení vlivu zamýšleného záměru na krajinný ráz,
na možné negativní ovlivnění populací ptactev (včetně zhodnocení vlivu na druhy zvláště
chráněné) a celkové vyhodnocení dopadu záměrů na území včetně převažujícího veřejného
zájmu. Vyhodnocení by měla být zpracována v kontextu všech plánovaných záměrů v území.
MMKV požaduje z hlediska ochrany přírody a krajiny posouzení podle zákona č. 100/2001
Sb. V dokumentaci požaduje zaměření se na posouzení vlivu zamýšleného záměru na krajinný
ráz a prvky územního systému ekologické stability.
KK ve svém vyjádření k předloženému oznámení udává tyto negativní vlivy na životní
prostředí a nedostatky v oznámení: možné ohrožení chráněných prvků soustavy Natura 2000
(Ptačí oblast Doupovské hory), oznámení se nezabývá vyhodnocením záměru na krajinný ráz.
Vzhledem k nedostatečnému rozsahu oznámení Karlovarský kraj s předloženým záměrem
nesouhlasí a požaduje jeho doplnění.
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Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení k tomuto záměru jsou
zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru KVK556.
Oznamovatel obdrží jejich kopie jako přílohu tohoto závěru zjišťovacího řízení.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů,
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není
rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
V Karlových Varech dne 20. 11. 2020

v z. Mgr. Andrea Krýzlová
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:
 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 Obec Vrbice, Vrbice 65, 364 52 Žlutice
 Obec Čichalov, Čichalov 55, 364 52 Žlutice
Dotčené správní úřady:
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
 Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
 Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644,
400 07 Ústí nad Labem
Na vědomí:
1) Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413. 436 01 Litvínov zastupující na
základě plné moci oznamovatele WINDENERGIE, s. r. o., Krymská 1598/47, 360 01
Karlovy Vary
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