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MVE Nové Městečko – upravený záměr, vrácení dokumentace vlivů záměru na 
životní prostředí dle 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“) k 
přepracování  

Krajský úřad Plzeňského kraje, jako úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krajský úřad“ a „zákon“), 
zajišťuje posuzování vlivů záměru na životní prostředí.  
 
Krajský úřad obdržel dne 1. 12. 2021 podle § 8 odst. 2 zákona dokumentaci vlivů 
záměru „MVE Nové Městečko – upravený záměr“ na životní prostředí (dále jen 
„dokumentace“), oznamovatele RenoEnergie, a.s. (dále „oznamovatel“).  

Krajský úřad zaslal informaci o dokumentaci s žádostí o vyjádření dotčeným správním 
orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace 
o dokumentaci podle ust. § 16 zákona. Informace o dokumentaci byla vyvěšena na 
úřední desce Plzeňského kraje dne 7. 12. 2021 a byl podle ust. § 8 odst. 2 zákona 
stanoven termín 6. 1. 2022 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených 
správních orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné 
vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Dokumentace byla zveřejněna v 
informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a 
na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru 
PLK1953.  
 
Ve vazbě na znění § 9 odst. 5 zákona, kde je uvedeno, že zpracovatel posudku nesmí 
posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat, je nutné tuto dokumentaci 
přepracovat tak, aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje, na základě 
kterých bude moci vyhodnotit velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí 
a následně navrhnout závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí.  
Podle § 8 odst. 5 zákona může příslušný úřad na základě obdržených vyjádření k 
dokumentaci nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 
dnů ode dne, kdy byla dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit 
oznamovateli tuto dokumentaci k přepracování nebo doplnění. Krajský úřad po 
prostudování dokumentace, zaslaných vyjádření  a vyjádření zpracovatele posudku 
došel k závěru, že bez přepracování dokumentace nelze provést řádné posouzení 
vlivů záměru na životní prostředí.  
 



 2/4 

  
  

 

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366 
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366 

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA a na 
základě obdržených vyjádření  a doporučení zpracovatele posudku krajský úřad 
jako příslušný úřad tímto vrací dle § 8 odst. 5 zákona dokumentaci k 
přepracování.  
 
Dokumentaci je třeba přepracovat ve vazbě na veškeré relevantní připomínky a 
požadavky obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci k předmětnému záměru. 
Vzhledem k současným environmentálním charakteristikám dotčeného území a k 
charakteru předloženého záměru je přitom nezbytné, aby přepracovaná dokumentace 
zahrnovala zejména následující informace a aspekty: 
 

 upřesnit a sjednotit technický popis záměru a výkresovou část dokumentace, 

 doplnit hydrologické a hydrogeologické posouzení záměru zpracované odborně 

způsobilou osobou se zahrnutím hodnocení fáze výstavby včetně výstavby 

podzemního přivaděče, vyhodnocení vlivů na šíření povodňové vlny, 

kumulativních vlivů stávajících a připravovaných záměrů výstavby jiných MVE 

na toku Otavy, případně na jejích přítocích, a včetně upřesnění a odůvodnění 

způsobu měření průtoku na dotčeném vodním toku, 

 hodnocení závažného vlivu na zájmy chráněné podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., včetně vyhodnocení fáze výstavby, 

se zahrnutím kumulativních vlivů stávajících nebo připravovaných záměrů 

výstavby jiných MVE na toku Otavy, 

 zahrnutí kumulativních vlivů i o záměry bezprostředně přiléhající k okraji EVL 

Šumava, MVE Dlouhá Ves včetně dalších vodních děl a jezů s bariérovým či 

izolačním efektem na říční ekosystém EVL, 

 důsledně vyhodnotit vlivy záměru na ÚSES a významné krajinné prvky, včetně 

vlivů fáze výstavby, 

 u fáze výstavby upřesnit rozsah předpokládaného kácení vzrostlých dřevin 

včetně trasy podzemního přivaděče a vliv na dopravní zátěž území, 

 upřesnit a případně doplnit vlivy výstavby a provozu záměru na hmotný majetek, 

 doplnit, zahrnout podmínky, případně navrhnout nová podstatná opatření 

k prevenci vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů záměru, 

 s ohledem na řadu oprávněných připomínek a výhrad uvedených ve vyjádřeních 
k dokumentaci obdržených podle § 8 odst. 3 zákona zpracovat podrobné 
vypořádání všech těchto vyjádření, a to v samostatné úvodní části 
přepracované dokumentace, popřípadě v samostatné příloze přepracované 
dokumentace.  

 

Na základě výše uvedeného požadujeme v souladu s § 8 odst. 5 zákona jako 
příslušný úřad přepracování dokumentace. Přepracovaná dokumentace musí 
zohlednit a vypořádat veškeré relevantní požadavky uvedené ve vyjádřeních k 
dokumentaci a zejména se musí zaměřit na výše specifikované oblasti.  

Přepracovanou dokumentaci je nutné předložit na krajský úřad v počtu 3 tištěných paré 
a 8 ks v elektronické podobě (nejlépe na CD). 

Obec Dlouhou Ves a Plzeňský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) 
žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně o zveřejnění informace o vrácení 
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dokumentace záměru na úředních deskách. Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona 
nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením obec Dlouhá Ves neprodleně 
vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (jiri.soutner@plzensky-
kraj.cz), příp. písemně krajský úřad o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace 
na úřední desce.  

Informace o vrácení dokumentace k přepracování je zveřejněna v Informačním 
systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního 
prostředí (http://www.cenia.cz/eia), a na stránkách Ministerstva životního prostředí 
(http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru PLK1953, v sekci dokumentace. 

Mgr. Jaroslav Nálevka 
vedoucí oddělení IPPC a EIA 
 

Příloha: (pouze oznamovatel): 

Obdržená vyjádření k dokumentaci: 

1) ČIŽP, OI Plzeň 
2) KHS PK se sídlem v Plzni 
3) p. Ing. Jan Líbal 
4) ČIŽP, OI České Budějovice 
5) ZKD Sušice 
6) Asociace vodní turistiky a sportu 
7) p. Lubomír Dugovič 
8) Destinace Sušicko, z.s. 
9) Obec Dlouhá Ves 
10) Správa NP Šumava 
11) Otava.fun z.s. 
12) p. Ing. Vladimír Láznička, Ph.D. 
13) RenoEnergie, a.s. 
14) p. Jaroslav Flachs 
15) p. Miroslav Vlk 
16) ČRS, z.s.,Západočeský územní svaz 
17) Záchrana životního prostředí v Novém Městečku z.s. 
18) pí. Ing. Jiřina Škubnová a p. Ing. Tomáš Škubna 

Rozdělovník: 
Dotčené územní samosprávné celky: 

Plzeňský kraj        
Škroupova 18, 306 13  Plzeň 

Obec Dlouhá Ves     
Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves 

(Pozn.: Žádáme Vás o zveřejnění informace o vrácení dokumentace rovněž v části obce Nové 
Městečko.) 
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Dotčené správní úřady: 

Krajský úřad Plzeňského kraje (dotčená oddělení odboru životního prostředí) 
Škroupova 18, 306 13  Plzeň 

Městský úřad Sušice (obec s rozšířenou působností)  
nám. Svobody 138, 342 01  Sušice 

Povodí Vltavy, s.p.   
závod Horní Vltava 
Litvínovická 5, 370 01  České Budějovice 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 
Skrétova 15, 303 22  Plzeň      

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň 
Klatovská 48, 301 22  Plzeň      

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice 

U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice    

Správa Národního parku a chráněné krajinné     
oblasti Šumava  
1. máje 260, 385 01 Vimperk       

Oznamovatel: 

RenoEnergie, a.s. 
Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice 

 

Zpracovatel dokumentace:  

RNDr. Ondřej Bílek  
GeoVision s.r.o. 
Brojova 16, 326 00 Plzeň 
 
Zpracovatel posudku:  

Ing. Pavla Žídková 
Polní 369, 747 62 Mokré Lazce 
 

Na vědomí:  
Ministerstvo životního prostředí, Odbor druhové ochrany a implementace 
mezinárodních závazků  
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/organizacni-jednotka/oddeleni-zemedelstvi-a-lesnictvi?sekce=all

