
 
Krajský ú řad Ústeckého kraje 

 
 
 

STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIVU  ZÁM ĚRU  
NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ 

podle 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 

 
I. Identifika ční údaje 

Název záměru:   Park  větrných elektráren Hora Sv. Šebestiána, lokalita Novoveský vrch 

Kapacita (rozsah) záměru:  Předmětem posouzení je záměr výstavby farmy větrných elektráren o 
celkovém počtu 3 kusů (2x typu ENERCON E-40 (výkon 0,8 MW, výška stožáru k náboji 77,7m, průměr 
rotoru 43,7m) a 1x typu ENERCON E-66 (výkon 2,0 MW, výška stožáru k náboji 98,0m, průměr rotoru 
70,0m) VTE  na jedné lokalitě o celkovém výkonu 3,6 MW. Součástí záměru  bude i vybudování předávací 
stanice SČE a.s. (měřící stanice), demontáž stávající nevyhovující trafostanice a výstavba nové distribuční 
trafostanice. Vyrobená elektrická energie bude od jednotlivých VTE odvedena nově vybudovaným 
podzemním kabelovým vedením VN.  

Výstavba 3 kusů VTE Park větrných elektráren Hora Sv. Šebestiána, lokalita Novoveský vrch bude 
realizována na   k. ú. Nová Ves u Křimova. Na území obce by měla být realizována výstavba VTE, nové 
zděné trafostanice 22/110 kV, předávací stanice SČE a.s.,  kabelové trasy VN, přístupových komunikací, 
manipulačních ploch. Navrhovaný záměr je situován na pozemky charakteru zem. půda, trvalý trávní porost, 
ostatní plocha. 

 

Umístění záměru:   Ústecký kraj 
Obec: Hora Sv. Šebestiána,  
k.ú. Nová Ves u Křimova 

Obchodní firma oznamovatele: DROBIL – ENERGO s.r.o., Harantova 18 , 301 32 Plzeň 

Ing. Pavel Drobil jednatel společnosti 

 

IČ oznamovatele:                       64 83 44 84 

 

Sídlo (bydliště) oznamovatele:  DROBIL – ENERGO s.r.o.,Harantova 18 , 301 32 Plzeň 

 
 
 

odbor životního prost ředí a zemědělství    
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem 
tel.:  +420 475 657 111  
fax.: +420 475 200 245  
url: www.kr-ustecky.cz 
 
 
 
datum: 14. 03. 2005 

 
 
DROBIL – ENERGO s.r.o. 
Harantova 18 
301 32  Plzeň 
 

naše značka: 3626/04/ŽPZ 
vyřizuje/tel.: Veltruský / 534 
e-mail: veltrusky.v@kr-ustecky.cz 
váš dopis značky/ze dne:  
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II. Pr ůběh posuzování  

1)  Oznámení - zpracovatel: Ing. Eduard Stöhr, společnost ECOMOST s.r.o., Budovatelů 2957, 434 01 Most 
 

2)  Dokumentace - zpracovatel: Ing. Jiří Rous , Teren – Teren Design,  s.r.o., J.V.Sládka 1113/3, 415 01  
Teplice  

                        odborné osvědčení čj., 720/149/OPV/93, 
Speciální studie: „Biologické hodnocení, (Příloha č. H. 2) dle zákona č. 114/1992 Sb. lokality 

Novoveský vrch“, Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., ( březen 2004) 
„Hluková studie, (Příloha č. H. 3)“, Ing. Eduard Stöhr, znalec v oboru měření 
a hodnocení hluku v životním a pracovním prostředí, ( březen 2004) 
„Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz“, Ing. Jiří Rous, Terén Design, 
s.r.o., ( březen 2004)   

Datum předložení:           březen 2004 

3) Posudek – zpracovatel:      RNDr. Jan Horák, SCES - Group, spol. s r. o. 
             Stroupežnického 9, 400 01 Ústí nad Labem 

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 16237/4368/OEP/92, ze dne 4. 3. 1993, 
které bylo prodlouženo na základě dopisu MŽP ze dne 18. 9. 2002 pod zn. 
4532/OPVŽ/02.  
Spolupracovali: Ing. Petr Boháč, Ing. Petr Hlavanič 

Datum předložení:              prosinec 2004 

4.)  Veřejné projednání:         místo konání:      zasedací místnost Obecního úřadu v Hoře Sv. Šebestiána  
            datum konání: 07.02.2005 

 

5)  Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:  

Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu: 
• 03. 12. 2002  – Krajský úřad obdržel oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí (dále jen zákon), zpracované oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace 
ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., Ing. Eduardem Stöhrem, společnost ECOMOST s.r.o., Budovatelů 
2957, 434 01 Most od oznamovatele: DROBIL – ENERGO s.r.o., Harantova 18, 301 32 Plzeň 

• 11. 12. 2002  – bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona - oznámení bylo rozesláno dotčeným 
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření  

• 23. 12. 2002 – oznámení zveřejněno  (dle § 16 odst. 4) 
• 04. 02. 2003 – bylo ukončeno zjišťovací řízení – vydán závěr zjišťovacího řízení, podle něhož záměr 

bude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. a bude zpracována dokumentace vlivů záměru na ŽP dle 
přílohy č. 4 

• 03. 05. 2004   - Krajský úřad obdržel dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou, která je držitelem 
autorizace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., Ing. Jiřím Rousem, společnost Terén Design, s.r.o. Teplice 
od oznamovatele: DROBIL – ENERGO s.r.o., Harantova 18, 301 32 Plzeň. 

• 21. 05.  2004 -  byla dokumentace rozeslána 
• 14. 10. 2004  - bylo vydáno vyjádření k žádosti ke změně záměru 
• 15. 11.  2004 -  byl zpracováním posudku pověřen RNDr. Jan Horák, společnost Sces-Group, spol. s r.o., 

Stroupežnického 9, Ústí n.L. 
• 17. 12.  2004 – obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek 
• 28. 12. 2004 – byl rozeslán posudek dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním 

úřadům ke zveřejnění a vyjádření  
• 27. 01. 2005 -  byla rozeslána pozvánka na veřejné projednání dotčeným územním samosprávným celkům 

a dotčeným správním úřadům  
• 07.  02. 2005 - projednání posudku a současně dokumentace 
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6)  Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta: 

Ústecký kraj 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
obec Hora Sv. Šebestiána  
MÚ Chomutov OŽP 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem  
p. Vladimír Vašek 

 
Závěry veřejného projednání: 
Veřejné projednání proběhlo v souladu s § 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), a s § 4 
vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí. Veřejného projednání se zúčastnilo 6 občanů. Celkem se jednání 
zúčastnilo 18 osob. Občanské sdružení ve smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. nevzniklo. 
Na veřejném projednání byly vlivy záměru „Park  větrných elektráren Hora Sv. Šebestiána, lokalita 
Novoveský vrch“ projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že záměr je realizovatelný za předpokladu 
respektování všech technických a provozních opatření k ochraně životního prostředí. Podrobněji jsou 
výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání č.j. 3626/150372ŽPZ/04 ze 
dne 18.02.2005. 
 
 Účastníci veřejného projednání 
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany: 
- oznamovatele, DROBIL – ENERGO s.r.o.: Ing. Pavel Drobil          
- zpracovatele dokumentace: Ing. Jiří Rous       
- zpracovatele posudku: Ing. Petr Boháč        
- Obec Hora Sv. Šebestiána :                                     p. Karel Hejduk, starosta 
- ČIŽP OI UL :                                                          omluveni 
 
 
III. Hodnocení záměru:  
1)  Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti 
a významnosti:  
Dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Park  větrných elektráren Hora Sv. 
Šebestiána, lokalita Novoveský vrch“  byla vyhodnocena jako úplná a postačující k vypracování posudku 
a následného stanoviska. Veškeré předpokládané důsledky ovlivnění životního prostředí jsou definovány 
v přijatelných mezích. 
 
2)  Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o 
znečišťování životního prostředí: 
Provoz záměru „Park  větrných elektráren Hora Sv. Šebestiána, lokalita Novoveský vrch“ nebude 
posuzován dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění. Provoz VTE 
nebude zdrojem znečišťování ovzduší. Avšak technická úroveň VTE by měla odpovídat nejvyššímu 
stupni ekonomicky realizovatelných pokrokových technologií a způsobu provozování – BAT (Best 
Avialable Technique). Z pohledu technického řešení lze záměr hodnotit jako plně vyhovující. 

 
3)  Návrh   opatření   k   prevenci,  vyloučení,   snížení,  popřípadě  kompenzaci nepříznivých vlivů záměru 
na životní prostředí včetně povinností a podmínek ke sledování a rozbor vlivů na životní prostředí: 
Detailní seznam opatření k   prevenci,  vyloučení,   snížení,  popřípadě  kompenzaci nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek ke sledování a rozbor vlivů na 
životní prostředí  je uveden v části  IV „Dokumentace“ a v návrhu stanoviska. 
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4)  Pořadí variant (pokud byly předloženy)z hlediska vlivů na životní prostředí: 
Záměr byl předložen a posouzen ve dvou  technologických variantách. 

 
5)  Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku: 
K dokumentaci byly vzneseny zásadní připomínky. Vyjádření jsou souhlasná a podmínečně souhlasná, 
jedno vyjádření je nesouhlasné. U tohoto stanoviska nebylo možno akceptovat požadavek na posouzení 
záměru v kumulaci s dalšími záměry, u kterých není v současné době známo přesné umístění VTE dalších 
případných oznamovatelů v blízkosti obce Hora Sv. Šebestiána. Ostatní požadavky a požadavky vyplývající 
z dalších připomínek vznesených k dokumentaci byly řešeny v Posudku a podmínky z těchto připomínek 
vyplývající byly charakterizovány jako splnitelné v dalších fázích přípravy a realizace záměru stavby a byly 
zapracovány do návrhu stanoviska. V následujícím textu jsou zpracována vysvětlení k jednotlivým 
připomínkám: 

 
5.1) Krajský úřad Ústeckého kraje 
Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Hora Sv. Šebestiána a obec záměr 
podporuje.Dokumentace respektuje požadavky ze závěru zjišťovacího řízení a příslušných vyjádření. 
Z hlediska hodnocení vlivu na krajinný ráz Ústecký kraj doporučuje k další přípravě a realizaci „Variantu 3 – 
upravenou“ za dodržení podmínek stanovených dokumentací. Navržená opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvedená v kapitole D. IV 
dokumentace jsou odpovídající a dostatečná. 

 
5.2) Vyjádření Městského úřadu Chomutov OŽP 
Upozorňuje, že je nutno ještě před územním řízením požádat o souhlas se zásahem do krajinného rázu dle 
ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Požadují dopracovat dokumentaci před 
dalšími řízením PD, ve smyslu rozporu o co největší začlenění stavby do terénu a požadavkem zákona o 
civilním letectví, které naopak směřují k co největšímu zviditelnění těchto staveb v terénu. 
Vliv z hlediska ochrany přírody na zvláště chráněné druhy s důrazem na ochranu tetřívka 

V dokumentaci chyběla zoologická část – obratlovci biologického průzkumu. Tato byla vyžádána 
zpracovatelem posudku a zařazena do příloh posudku jako Příloha P3. 

Jak dokladuje zpracované „Biologické hodnocení, (Příloha č. H. 2)“ vliv stavby na lokalitu a na ní se 
vyskytující živé organismy je únosný stavu životního prostředí. Výčet chráněných druhů je v dokumentu 
uveden. Posudek neprokázal na dotčené lokalitě výskyt tetřívka. Závěr dokumentu připouští realizaci 
posuzovaného záměru. 
Vyjádření je podmiňující. Podmínky budou splněny před veřejným projednáním a v dalších stupních 
PD.  
Vliv na ochranu ZPF a státní správy lesů - Postrádají zhodnocení rozsahu, jak trvalého, tak dočasného, 
záboru zemědělské půdy také z hlediska zastoupení jednotlivých kategorií tříd stupně přednosti ochrany dle 
BPEJ, potřebného k posouzení šetrnosti vlivu. 

V kapitole II připomínkují možnost dotčením parcely p. č. 1225 a ppč. 827/2, které jsou ve vlastnictví 
LČR, s. p. V katastru nemovitostí je ppč. 1225 vedena jako ostatní plocha, využití ostatní komunikace. 
Parcely se dotkne vedení kabelu. Dále chybí posouzení vlivu VTE na lesní porosty.  
Vyjádření je podmiňující. Podmínky budou splněny před veřejným projednáním a v dalších stupních 
PD. Vyjádření lze tak považovat za podmíněně souhlasné. 
Vliv z hlediska nakládání s odpady 

V připomínce upozorňují na nepřesnosti, v kapitole III., nepřesné určení kódu odpadů, které uvádí ve 
správném užití a znění. Připomínka je považována za formální, která bude upravena v dalších stupních PD. 
Vyjádření je souhlasné bez připomínek. 

 
5.3)  Vyjádření veřejnosti 
Dne 16. 6.2004 bylo panem Vladimírem Vaškem, bytem v Praze 4-Lhotka, podáno vyjádření k dokumentaci, 
ve kterém namítá: 

- dokumentace není schopná posoudit celkový dopad předloženého záměru na životní prostředí 
v kumulaci s dalšími záměry a tím sama ztrácí objektivní hodnotu mimo jiné jako podklad pro další 
stupně řízení EIA 
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- dokumentace operuje s neupřesněnými pojmy, takže není schopna podat objektivní obraz o 
celkovém dopadu na okolí záměru (např. pro určení hlukové zátěže při jednotlivých zemních a 
stavebních pracích, uvádí pouze pravděpodobné údaje…). 

- dokumentace dostatečným způsobem neprokázala možnost neohrožení chráněných druhů ptáků. 
Dosud doložená odborná doporučení naopak výslovně varují před instalací v.e. v chráněných 
oblastech ptactva. Ve svém důsledku (zejména v kumulaci s obdobnými záměry) záměr riskuje 
rušení či oslabení, nebo dokonce rozbití populací stavu ptáků zasluhujících ochranu 

- záměr představuje zásah do krajinného rázu a biotopů druhů, které podle platné legislativy vyžadují 
ochrany – je to nevratné poškození životního prostředí (možná ztráta biotopů ptáků je nevratná a 
zpětně nevyčíslitelná škoda, zejména v kontextu křehkosti zdejších ekosystémů; autor dokumentace 
dostatečně neprokázal vlivy na životní prostředí, aby bylo možno o situování záměru do 
nejvzácnějších pozůstatků společenstev v oblasti ochrany ptactva uvažovat - …) 

- autor se domnívá, že nebyla provedena analýza hlavních výhledových možností v předmětném 
území s důrazem na ochranu životního prostředí – zejména s ohledem na jiné aktivity či záměry 
zpracované či zpracovávané pro dané území včetně širšího okolí (kultivace luk se zaměřením na 
zachování a rozšíření biotopů zmíněných druhů ptáků, péče o les – event. rozšiřování lesních porostů 
– a zejména další obdobné záměry pro předmětné území). 

- autor se domnívá, že podrobné vyhodnocení vlivu větrného parku na krajinný ráz z pohledu zvláště 
chráněného území by mělo zahrnovat hledání jiných druhů obnovitelných zdrojů energie 

- autor vyslovuje domněnku, že umístění takové stavby na chráněném území, nebo i při jeho hranici, 
se jeví jako zcela nevhodné 

- autor je názoru, že za výše uvedených okolností nelze danou dokumentaci použít jako objektivní 
podklad pro další fáze řízení EIA a že záměr je nutno nedoporučit k realizaci 

 
Zpracovatel posudku podrobně prověřil jednotlivé připomínky pana Vladimíra Vaška, které vzal do 

úvahy při zpracování Posudku a formulování podmínek návrhu souhlasného stanoviska, s výjimkou 
požadavku na posouzení celkového dopadu předloženého záměru na životní prostředí v kumulaci s dalšími 
záměry, tj. se záměry které dosud nejsou známy, či upřesněny. Tyto záměry budou posuzovány v kumulaci 
se záměrem „Park větrných elektráren Hora Sv. Šebestiána, lokalita Novoveský Vrch“. Opačný postup by 
byl v rozporu s platným právním řádem.  

Požadavek na přezkoumání možného ovlivnění ptačí oblasti Novodomská rašeliniště – Kovářská, byl 
zahrnut do podmínek souhlasného stanoviska. Záměr (ve schválené variantě č. 3) je umístěn mimo ochranná 
pásma vodních zdrojů. 
 Z hlediska zásahu do krajinného rázu vzal zpracovatel posudku do úvahy skutečnost, že navrhovaný 
„Park větrných elektráren Hora Sv. Šebestiána, lokalita Novoveský Vrch“ bude realizován jako stavba 
dočasná, vycházel ze závěrů a hodnocení odborných studií vlivu záměru na krajinný ráz, které byly 
k navrhovanému záměru zpracovány, a dále ze stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny, 
oprávněných k vydání souhlasu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 
6) Stanovisko: 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad vydává dle 
§ 10, odst. (1) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších 
zákonů na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání dle § 9, odst. (9) uvedeného zákona  

souhlasné stanovisko 

k realizaci záměru „Park  v ětrných elektráren Hora Sv. Šebestiána, lokalita Novoveský vrch  
 

v rozsahu posouzeném v dokumentaci a projednané variantě 3 – upravená, ve která byla snížena výška 
stožárů a posunuta jejich poloha. Požaduje v souladu s § 10, odst. (4) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, aby do správních řízení a do podmínek správních rozhodnutí o souhlasu se stavbou 
zařízení dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
byly zahrnuty následující požadavky k prevenci, vyloučení, snížení,  popřípadě  kompenzaci nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí: 

 



Strana  6 

Podmínky pro fázi přípravy 
• V případě zásahu do zeleně rostoucí mimo les je třeba požádat příslušné orgány o povolení ke kácení 

dřevin. 
• Z hlediska možnosti ovlivnění zvláště chráněných druhů ptáků, pro jejichž ochranu byla zřízena 

ptačí oblast Novodomská rašeliniště – Kovářská bude k územnímu řízení předloženo samostatné 
vyjádření dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

• Je třeba požádat příslušný orgán ochrany přírody o výjimku (§ 50, 56 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů) pro zásahy do biotopů s ohroženými druhy (Krajský úřad), pro silně a 
kriticky ohrožené druhy (MŽP ČR), nestanoví-li zákony v době přípravy stavby jinak;  orgán stanoví 
podmínky pro zahájení stavby, dobu výstavby a pro provoz VTE. 

• Je třeba požádat o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 
• Na základě připomínek MÚ Chomutov OŽP (ze dne 10. 6. 2004, č.j. OŽP-3393/04/K-163) a pana 

Vladimíra Vaška z hlediska ochrany pozemků určených k ochraně lesa zákona č. 289/1995 Sb. je 
nutno posoudit vliv stavby na lesní porosty dotčených pozemků, požádat o povolení v rámci 
zpracování PD, související územním plánem a stavebním řízení. 

• Zajištění  provedení ověřovacího a záchranného biologického průzkumu v místě výstavby VTE, cest 
a vedení kabelu. 

• V dalším stupni projektové dokumentace je nutné hledat možnosti snížení rozsahu trvalého a 
dočasného záboru zemědělského půdního fondu. 

• Ověřit stabilitu území z hlediska výskytu starých důlních děl a míry poddolování. 
• V dalším stupni projektové dokumentace řešit větrný park pouze s omezením výšky jednotlivých 

VTE, tj. aby výška VTE, včetně lopatek rotoru nepřesahovala 110 m.  
• V dalším stupni projektové dokumentace zaměřit zpracování projektové dokumentace na dodržení 

instalovaného výkonu VTE, umístění, počtu a výšky VTE, na podpůrné stavby a obslužnou síť 
komunikací. 

• Upřesnit povrchovou úpravu a vybavení stožárů VTE zabezpečovací technikou (signální bodová 
světla) 

• Vyloučit kácení dřevin v linii podél příjezdové cesty (jižně od parku VTE).  
• Stavba VTE bude realizována jako stavba dočasná 
 
Podmínky pro fázi výstavby: 
• V dalších stupních PD vyhodnotit dopravní frekvenci v průběhu výstavby, kdy po dobu výstavby 

dojde k zvýšení nároků na stávající dopravní síť způsobených odvozem výkopové zeminy a 
dovozem stavebních materiálů a technologií v souvislosti se zemními pracemi a výstavbou. 
Specifikovat dopravní trasy. 

• V průběhu zemních a stavebních prací organizovat činnosti tak, aby narušení faktorů   pohody bylo 
minimální, zejména po stránce: 

- pracovní doby stavebních organizací 
- prašnosti a hluku 
- udržování čistoty komunikací a dopravní techniky 
- nakládání s odpady vzniklými při stavební činnosti dle platných předpisů 
• mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v dokonalém technickém stavu a 

provádět kontroly zejména  z hlediska  možných úkapů ropných látek 
• pro výstavbu  zpracovat  plán  havarijních  opatření  pro  případ  úniku látek škodlivým  vodám  se 

kterým  budou seznámeni všichni pracovníci 
• na staveništi neskladovat látky škodlivé vodám včetně zásob PHM a stavební mechanizmy vybavit 

nezbytnými sanačními prostředky 
• vypracovat a předložit ke schválení nezbytné předpisy, tj.  provozní,  havarijní  a  požární  řády,  

s uvedením programu kontroly ve všech oblastech činnosti 
• Při výkopových pracech a zpětném provádění zásypů dodržovat vrstvy původního půdního profilu. 
• Po ukončení stavebních prací uvést staveniště a narušené plochy do stavu, který se bude blížit 

původnímu a nebude měnit charakter ploch. 
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• Při přípravě stavby a výstavbě nezasahovat do ploch označených vysokým stupněm ekologické 
stability a s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a s častým výskytem zvláště chráněných 
druhů živočichů. 

• Pro VTE č. 1 zajistit snížení výkonu elektronickou regulací na hodnotu cca 470 kW v noční době od 
22 hod do 6 hod. Tím bude zajištěno dodržení požadovaných limitních hodnot hladin hluku 
v obytných zónách (viz příloha č.H.8 Snížení hladin hluku redukcí výkonu VTE). Před kolaudaci, 
v rámci zkušebního provozu bude opatření ověřeno kontrolním měřením. 

 

Ostatní podmínky a kompenzační opatření  : 
• Zařízení staveniště bude zřízeno mimo přírodní a přírodě blízké plochy. 
• Provést výsadbu liniové zeleně (dřeviny – keře a stromy) podél nově vybudovaných a upravených 

cest, valů a v plochách u VTE dle požadavku místně příslušného orgánu ochrany přírody.. 
• Provádět nebo se podílet finanční podporou na provádění komplexního biomonitoringu (komplexní 

hodnocení vlivu na faunu).  
• Provést úpravu povrchu VTE v matných barvách, nejlépe šedivé v kombinaci od země 

odstupňovaných, nevýrazných zelených odstínech, do cca třetiny výšky věže dle aktuálního 
požadvku orgánu ochrany přírody a krajiny. 

• V dostatečné vzdálenosti od parku VTE (cca 250 m) a u cest umístit výstražné cedule s upozorněním 
na možné nebezpečí úrazu odlétajícím ledem z lopatek rotoru. 

 

Pro fázi provozu VTE 
• Udržovat zařízení v perfektním technickém stavu, tak aby nedocházelo k zvýšení hlučnosti 
• Po   uvedení  VTE   do   provozu   provést  a správním orgánům předložit   aktuální   měření  vlivu  

na  životní  prostředí v oblasti akustické zátěže měřením hluku u zdroje a v nejbližší obytné zástavbě 
• Pokud nebude dodržena hladina hluku, bude provedena  náprava. V případě požadavku bude v rámci 

zkušebního provozu provedeno kontrolní měření hladiny hluku i u č.p. 60 a v případě potřeby 
zajištěno provedení technickoorganizačních  nebo jiných protihlukových opatření 

• Investorovi bude uložena povinnost pravidelné údržby stožárů, resp. jejich nátěrů. Na stožárech 
nebudou umístěna žádná přídavná zařízení 

 
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

 Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost 
oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí). 

 
 
 

 
                                                                                                                       Ing. arch. Jan Zadražil 

vedoucí odboru 
 
Obdrží:Oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, 
zpracovatel posudku 
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Věc: Vyjád ření k žádosti o prodloužení stanoviska k zám ěru „Park VTE Hora Sv. Šebestiána – lokalita 
Novoveský vrch“ 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel  dne 18.01.2007 
žádost o prodloužení stanoviska k záměru „Park VTE Hora Sv. Šebestiána – lokalita Novoveský vrch“  
investora stavby – DROBIL – ENERGO s.r.o., Harantova 18, 301 32 Plzeň 

K  záměru „Park VTE Hora Sv. Šebestiána – lokalita Novoveský vrch“ bylo vydáno odborem ZPZ 
KÚÚK  dne 14.3.2005 pod čj. 3626/04/ZPZ stanovisko. Nedošlo k podstatným změnám realizace záměru a 
podmínek v dotčeném území. 

                                          

a  proto 

V souladu s § 10 odst. 3 zákona 100/2001 Sb  se  pr odlužuje stanovisko o 2 roky.  
 

 
 
 
 
 
 
       Ing. arch. Jan Zadražil 

             vedoucí odboru 
 
 
 

odbor životního prost ředí a zemědělství    
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem 
tel.:  +420 475 657 111  
fax.: +420 475 200 245  
url: www.kr-ustecky.cz 
 
datum: 05.02.2007 

 
Ing. Martina Štětková 
Brandtova 3261/2 
Ústí nad Labem 
400 11 
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