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Přehled použitých zkratek 

 

BPEJ � bonitní půdně ekologické jednotky 

ČIŽP � Česká inspekce životního prostředí 

ČHMÚ � Český hydrometeorologický ústav 

ČR � Česká republika 

ČSN � Česká státní norma 

DRUSUR � druhotné suroviny 

EIA � Dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického      
výrazu (Environmental Impact Assessment) 

GPS  � Global positioning system (globální družicový polohový systém) 

HG � hydrogeologický průzkum 

HZS � Hasičský záchranný sbor 

IGP � inženýrsko geologický průzkum 

KHS  � Krajská hygienická stanice 

k.ú. � katastrální území 

LBC � lokální biocentrum 

LBK � lokální biokoridor 

MÚ � městský úřad 

MŽP ČR  � Ministerstvo životního prostředí České republiky 

N � odpady kategorie nebezpečné 

NV � Nařízení vlády 

O  � odpady kategorie ostatní 

OI  � občanská iniciativa; oblastní inspektorát 

OÚ � obecní úřad 

OŽPaZ � odbor životního prostředí a zemědělství (Krajský úřad Středočeského kraje) 

PD � projektová dokumentace 

POV � plán organizace výstavby 

PUPFL � plochy určené k plnění funkcí lesa 

RB � referenční (výpočtový) bod 

RZ � registrační značka 

ÚPD  � územně-plánovací dokumentace 

ÚSES  � územní systém ekologické stability 

VKP � významný krajinný prvek 

ZCHÚ � zvláště chráněné území 

ZPF  � zemědělský půdní fond 

ŽP  � životní prostředí 
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ÚVOD 

Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 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. 

Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru 

VTE Mikulovice na pozemku p. č. 360/3 v k.ú. Mikulovice  

zpracovaná Mgr. Lubošem Motlem (držitel autorizace č.j. 1522/243/OPVŽP/99 ze dne 15.9.1999, 
prodloužené rozhodnutím MŽP ze dne 4.2.2011 pod č.j. 6741/ENV/11). 

Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje, který je podle zákona příslušným úřadem státní správy pro posuzovaný 
záměr. 

Hodnocení vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr bylo provedeno na základě § 4, odst. 3 
zákona s tím, že navrhovaný záměr patří do kategorie II. Oznamovatel se rozhodl využít 
ustanovení §6 odst. 5 a k procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložit dokumentaci dle 
§8 zákona. Tímto krokem oznamovatel využil možnost vynechat tzv. zjišťovací řízení a přejít přímo 
k dalším fázím procesu posuzování, tj projednání dokumentace, zpracování a projednání posudku 
a vydání stanoviska. 

Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, držitelem autorizace k posuzování vlivů na 
životní prostředí č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím Ministerstva 
životního prostředí č.j.: 50206/ENV/11 vydaného dne 15.7.2011. 

Úkolem p ředkládaného posudku  je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu: 

� zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru; 

� vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci a oznámení; 

� vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy. 

Posuzovaným zám ěrem  je novostavba jedné VTE o výkonu 2 MW a navazující infrastruktury 
(úprava a stavba 593 m obslužných komunikací , pokládka 2 700 m kabelové trasy o napětí 22 
kV) k přípojnému místu č. 1000039222.  

Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, bod 3.2 „Větrné elektrárny od maximálního 
výkonu 500 kWe.“ 

VTE bude situována v území vrcholové partie Krušných hor jižně od obce Nová Ves v Horách, 
v k.ú. Mikulovice v Krušných horách. 

Obec Nová Ves v Horách nemá dosud schválený územní plán. Podle vyjádření MÚ Litvínov, 
Odbor stavebního úřadu, není záměr „VTE Mikulovice“ na pozemku p.č. 306/3 v k.ú. Mikulovice 
v Krušných horách v současné době v souladu s 18 odst. 5 stavebního zákona. V připravovaném 
územním plánu obce Nová ves v Horách na pozemku p.č. 360/3 vymezena plocha pro výstavbu 
větrné elektrárny.  

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty: 

Větrná elektrárna REpower MM100  o výkonu 1800 – 2000 kWe, výška stožáru 100 m, průměr 
rotoru 100 m, celková výška 150 m.  

Spodní stavba VTE  představuje zpevněné manipulační plochy o rozměru 750 m2, základy pro 
stožár o zastavěné ploše 180 m2, základová patka o průměru 6 m a ploše 30 m2. 

Komunikace  – nová účelová komunikace v délce 512 m a oprava stávající komunikace v délce 
81 m. Povrch komunikací i zpevněné plochy bude zpevněn štěrkem. 
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Kabelové trasy  budou sloužit pro vyvedení výkonu do trafostanice a dále do rozvodny 
vybudované pro VTE Strážný vrch.  

 

Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci 
procesu posuzování předmětem dokumentace vlivů záměru "VTE Mikulovice na pozemku p.č. 
360/3 v k.ú. Mikulovice" a tohoto posudku. 

V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se k technickému řešení 
záměru, prezentovanému v dokumentaci i k dotčenému území. Cílem bylo ověření 
předpokládaných dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích podmínek 
pro hodnocení vlivů na životní prostředí. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

I.1. Název a zařazení záměru 

VTE Mikulovice na pozemku p. č. 360/3 v k.ú. Mikulovice 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, je následující: 

Kategorie: II  (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

Bod:   3.2 

Název:   „Větrné elektrárny od maximálního výkonu 500 kWe“ 

Kategorie:  II  (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Celkový jmenovitý výkon      2 MW 

Výška stožáru          100 m 

Průměr rotoru          100 m 

Celková výška         150 m 

Zpevněná manipulační plocha    750 m2 

Obslužné komunikace       593 m 

Kabelové vedení         2 700 m 

Výstavba větrné elektrárny je projekt sm ěřující k využití v ětrné energie  jako obnovitelného 
zdroje energie. 

Projekt představuje výstavbu 1 ks VTE  o celkovém instalovaném výkonu cca 2 MW. Součástí 
záměru je i výstavba kabelového vedení o nap ětí 22 kV v celkové délce 2.700 m.  

Součástí záměru je oprava cca 81 m stávajících komunikací  a vybudování cca  512 m nové 
obslužné komunikace.  

Výkon navrhované VTE bude vyveden do rozvodny stávajících VTE Strážný vrch na pozemku p.č. 
864 v k.ú. Nová Ves v Horách a odtud stávajícím podzemním vedením do přípojného místa č. 
1000039222, který je již zřízen a je umístěn v Hamru u Litvínova. 

I.3. Umístění záměru 

Kraj:       Ústecký kraj 

Obec:      Nová Ves v Horách 

Katastrální území:  Mikulovice v Krušných horách 

I.4. Obchodní firma oznamovatele  

Wind Tech, a.s. 

I.5. IČ oznamovatele 

6070 6376 

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele 

Moravské nám. 3, 602 00 Brno 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek: 

� úplnost dokumentace, 
� správnost údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení, 
� hodnocení variant, 
� hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice. 

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace  

Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla 
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru předcházející správním řízením ve smyslu složkových 
zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení a související 
opatření budou dále upřesňována v dalších etapách přípravy a projednávání záměru. Projektová 
dokumentace hodnoceného záměru bude reagovat na závěry posudku, resp. stanoviska 
příslušného úřadu státní správy z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Úplnost dokumentace se hodnotí podle požadavků uvedených v příloze č. 4 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění). Vzhledem k tomu, že 
zjišťovací řízení bylo v souladu se zněním zákona sloučeno s projednáním dokumentace, není 
relevantní hodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení.  

Zpracovaná dokumentace byla oznamovatelem předložena 15.11.2012. Příslušný úřad 
dokumentaci rozeslal a zveřejnil dle zákona dne 22.11.2012. 

Vlastní textová část obsahuje 131 stran textu a svým členěním a obsahem odpovídá příloze č. 4 k 
zákonu - Náležitosti dokumentace. Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění). 

Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), konkrétně požadavkům 
přílohy č. 4 k uvedenému zákonu a závěrům zjišťovacího řízení. Zhodnocení jednotlivých oblastí je 
předmětem následující části posudku. 

Z hlediska rozsahu je dokumentace vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a s ohledem na 
údaje nezbytné pro zpracování posudku dostačující k možnosti posoudit vlivy předmětného 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a dokončit proces posuzování podle zákona č. 
100/2001 Sb. Rozsah dokumentace je vyvážený, podrobnosti jsou soustředěny do přílohové části 
dokumentace. 

S ohledem na očekávané dominantní vlivy předloženého záměru byla zvýšená pozornost 
věnována vlivům souvisejícím s ochranou veřejného zdraví a s ochranou přírody a krajiny. 
Predikce vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena s využitím standardních metodik a 
postupů. Přiměřená pozornost je věnována i ostatním složkám a faktorům ochrany životního 
prostředí a dalším aspektům spojeným s posuzovaným záměrem. 

Z metodického pohledu je proto možno konstatovat, že dokumentace se správně soustřeďuje na 
rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem a že odpovídá zásadním požadavkům 
správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí. 

Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli  - charakterizuje základní údaje o 
oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným 
způsobem. 

Část B - Údaje o zám ěru  - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po formální stránce 
požadavky přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Z hlediska věcné náplně je tato 
kapitola komentována v další části předkládaného posudku. 
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Obsah části C - Údaje o stavu životního prost ředí v dot čeném území  lze ve vztahu k 
uvažovanému záměru označit za postačující. 

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vliv ů záměru na obyvatelstvo a životní 
prost ředí - obsahuje rozhodující kapitoly této části dokumentace: 
� Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení velikosti a 

významnosti vlivu 

� Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

� Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

� Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů na životní prostředí 

� Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů 

� Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování 
dokumentace 

� Část E - Porovnání variant řešení záměru 

Předložená dokumentace obsahuje dále kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné srozumitelné shrnutí 
netechnického charakteru a H. Přílohy. 

Dokumentace obsahuje celkem 8 příloh z toho 6 příloh samostatných:  
1 – Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska ÚPD 
2 – Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb 
3 – Akustická studie 
4 – Posouzení vlivů na veřejné zdraví 
5 – Hodnocení krajinného rázu 
6 – Flicker efekt 
7 – Zhodnocení vlivů na prvky ÚSES a VKP 
8 – Celoroční biologické hodnocení 

Závěr 

Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti  dle p řílohy č. 4 k zákonu č. 
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji l ze považovat za úplnou.  

Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavk ům zákona. Všechny části 
dokumentace jsou zpracovány v takovém rozsahu, kter ý je považován v daném p řípadě za 
běžný a standardní. 

Popis sou časného stavu životního prost ředí i významných vliv ů lze hodnotit jako úplný a 
dostate čný pro formulování návrhu stanoviska p říslušného ú řadu státní správy. 

II.2. Posouzení správnosti údaj ů uvedených v dokumentaci a použitých metod 
hodnocení 

V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost 
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny 
nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry 
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko 
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly. 
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Část A – Údaje o oznamovateli  

Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek. 

Část B - Údaje o zám ěru  

B.I. Základní údaje  

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům uvedeným v zákoně. 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 
v k.ú. Mikulovice“. 

Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle přílohy č.1 k 
zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, se na uvedený záměr vztahuje bod 3.2. kategorie II 
(Větrné elektrárny od maximálního výkonu 500 kWe). 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, bez připomínek. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Tato kapitola obsahuje základní informaci o kapacitě záměru a základní technická data 
charakterizující daný záměr. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona. Uvedený rozsah a kapacita záměru je 
předmětem posouzení vlivů na životní prostředí. Bez připomínek. 

B.I.3. Umíst ění záměru 

Dokumentace uvádí, že záměr je umístěn na území obce Nové Ves v Horách, v k.ú. Mikulovice. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona. Z hlediska lokalizace záměru 
prezentované v dokumentaci nejsou připomínky. Popisná část je doplněna zákresy do mapových 
podkladů, ze kterých je zřejmá poloha záměru v území. Přesný název k.ú., na kterém je záměr 
umístěn, je Mikulovice v Krušných horách. 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Dokumentace uvádí základní technické parametry navrhovaného záměru včetně zákresu umístění 
v mapovém podkladu.  

Podrobně se věnuje otázce kumulací s jinými záměry a uvádí výčet realizovaných záměrů větrných 
elektráren v zájmovém území záměru a dále záměry plánované. V jednom případě se jedná o  
záměr plánovaný na stejném pozemku, pro který proběhlo zjišťovací řízení se závěrem, že záměr 
bude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. Jde o záměr ULK304 (VTE o výkonu 2 MW). 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, bez připomínek. Pro lepší názornost 
by bylo vhodné doplnit popis realizovaných i plánovaných záměrů souhrnným zákresem do 
mapového podkladu, ze kterého by bylo patrné umístění jednotlivých konkrétních zařízení VTE 
či jejich parků v zájmovém území. 

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
hlavních d ůvodů (i z hlediska životního prost ředí) pro jejich výb ěr, resp.odmítnutí 

Dokumentace uvádí základní legislativní rámec pro podporu a využití obnovitelných zdrojů energie, 
mezi něž patří i větrná energie a tedy i zařízení na využití energie větru - větrné elektrárny.  
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Požadavky na minimální podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsou zakotveny 
v řadě právních norem na národní i mezinárodní úrovni. Dále jsou podrobně popsány formy 
podpory pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 

Dokumentace se věnuje objasnění základních pojmů, kterými jsou instalovaný výkon zařízení, 
účinnost VTE a kapacitní faktor.  

Jako uvažované varianty řešení dokumentace uvádí: 

a) varianty aktivní 

� varianty zbarvení – uvažováno pouze v jednom provedení 

� varianty počtu a umístění – uvažováno pouze v jedné variantě umístění a jedné VTE 

� varianty typu a rozměru VTE – uvažováno ve dvou variantách s konečným doporučením 
pro typ REpower MM100. 

b) varianta nulová – bez realizace záměru. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona. Dokumentace poskytuje dostatek 
informací jak o technickém řešení, tak o právních otázkách souvisejících s využitím 
obnovitelných zdrojů energie, bez připomínek. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení zám ěru 

Dokumentace uvádí popis navrhovaného technického řešení záměru se základními informacemi o 
technologickém řešením navrhovaného zařízení VTE. Uvádí jak popis jednotlivých stavebních a 
technologických objektů záměru, tak postup výstavby doplněné obrázky a nákresy.  

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, bez připomínek. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

Dokumentace uvádí, že zahájení stavby je závislé na průběhu schvalovacích procesů. Dokončení 
stavby pak cca 12 měsíců od jejího zahájení. Lze tedy uvažovat zahájení provozu nejdříve v roce 
2015. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uváděné informace mají pouze 
orientační charakter a nejsou nijak závazné. Bez připomínek. 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčené územně samosprávné celky Ústecký kraj, dále pak obce 
Nová Ves v Horách, Litvínov, Klíny, Hora Svaté Kateřiny a Horní Jiřetín. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, bez připomínek. 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a sprá vních ú řadů, které budou tato  
rozhodnutí vydávat 

Dokumentace uvádí jednotlivá rozhodnutí, která budou nezbytná pro případnou realizaci 
předkládaného záměru.  

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, podstatná a nezbytná navazující 
rozhodnutí jsou uvedena, bez připomínek. 
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B.II. Údaje o vstupech  

B.II.1. Půda 

Záměr vyžaduje zábor pozemku, který je součástí ZPF, se stávajícím využitím jako trvalý travní 
porost. Podle BPEJ náleží pozemek do II. třídy ochrany ZPF. Další pozemky budou dotčeny při 
budování související infrastruktury. 

Dokumentace uvádí, že zábor bude s ohledem na její dočasný charakter rovněž navrhován jako 
dočasný. Po ukončení provozu VTE by pozemky byly vráceny původnímu využití. Trvalý zábor 
půdy nebude navrhován. 

Hodnocení: Obsah kapitoly je ve vztahu k požadovaným informacím dostačující. Dokumentace 
uvádí jak zábory půdy, tak hlavní dotčené pozemky. Navíc uvádí i kvalitativní ukazatele 
dotčeného půdního fondu, které patří svým charakterem do části C dokumentace; bez 
podstatných připomínek. 

B.II.2. Voda 

Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné či technologické vody. Spotřeba vody je 
vázána na etapu výstavby, po uvedení do provozu nevyžaduje záměr trvalý odběr vody. Pitná 
voda po dobu výstavby bude zajištěna formou balené vody, sociální zařízení budou v mobilní 
podobě zásobovány dováženou vodou v cisternách či kontejnerech.  

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Dokumentace uvádí potřebu energií a surovin v etapě výstavby, pro provoz nejsou energetické a 
surovinové vstupy potřebné. Je uveden odhad základních stavebních materiálů a surovin pro 
výstavbu záměru. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Z hlediska potřebné infrastruktury je vyžadována zejména obslužná komunikace a stavební 
doprava. Dokumentace uvádí odhad provozu stavební mechanizace a techniky během výstavby, 
s tím, že hlavní nápor se předpokládá v první etapě prací (zemní práce, výstavba obslužné 
komunikace a základů). 

V době provozu nevyžaduje VTE trvalou obsluhu, pouze jde o pravidelné kontroly a údržbu 
zařízení. 

Dále je nutná výstavba kabelové trasy v délce cca 2700 m mezi VTE a stávající rozvodnou na 
pozemku p.č. 864 v k.ú. Nové Ves v Horách, která obsluhuje stávající větrný park VTE Strážní 
vrch. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 

B.III. Údaje o výstupech  

B.III.1. Ovzduší 

V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování ovzduší. V etapě výstavby budou jako zdroje 
znečištění ovzduší působit zejména stavební doprava a ostatní stavební stroje. Plošným zdrojem 
v období výstavby bude plocha staveniště.  
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Za provozu není zařízení zdrojem znečišťování ovzduší, naopak VTE je deklarována jako náhrada 
za technologie spalující fosilní paliva a její dopad z hlediska znečištění ovzduší je jednoznačně 
pozitivní. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující.  

B.III.2. Odpadní vody 

Dokumentace uvádí základní informace o druhu odpadních vod produkovaných při provozu 
záměru. Jsou uvedeny základní informace o produkci splaškových i srážkových vod a způsob 
nakládání s těmito vodami. Odpadní vody budou produkovány pouze v etapě výstavby, za provozu 
není stavba zdrojem odpadních vod.  

Splaškové  odpadní vody v etapě výstavby budou zachycovány v mobilních zařízeních a odváženy 
k likvidaci mimo místo výstavby.  

Dešťové  vody ze staveniště budou zasakovány do okolního terénu. Tyto vody nebudou 
kontaminovány znečišťujícími látkami. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující.  

B.III.3. Odpady 

Dokumentace uvádí přehled produkce odpadů vznikajících při výstavbě záměru a za jeho provozu. 
V textu je uveden stručný přehled základní platné legislativy v odpadovém hospodářství a 
povinnosti původce odpadů jak pro výstavbu záměru, tak pro navazující provoz. 

Dále je popsána likvidace zařízení po ukončení jeho provozu, včetně nakládání s jednotlivými 
částmi stavby. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující.  

B.III.4. Otatní 

Hluk, infrazvuk a nízkofrekven ční zvuk 

Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku při výstavbě záměru a při jeho provozu.  

V textu kapitoly jsou uvedeny a podrobně rozebrány legislativní povinnosti z hlediska ochrany před 
nadměrným hlukem a výsledky zpracované akustické studie, která je samostatnou přílohou 
dokumentace. 

Dále podrobněji rozebrána problematika infrazvuku (nízkofrekvenčního zvuku), který je sledován 
z hlediska ochrany veřejného zdraví. 

VTE nebude zdrojem významných vibrací. Uvádí se, že měřitelná (nikoli významná) intenzita 
vibrací se projevuje do vzdálenosti 120 m. 

VTE nebude zdrojem záření. 

Podrobněji jsou dále rozebrány stroboskopický efekt, resp. míhání světla (flicker efekt), včetně 
správné terminologie a jejich hodnocení.  

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Údaje o výhledové hlukové zátěži patří formálně do jiných částí dokumentace 
(zejména do části D), proto i vyhodnocení problematiky hluku je uvedeno v následujícím textu 
posudku ve vztahu k příslušným kapitolám. 
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B.III.5. Dopl ňující údaje 

Dokumentace uvádí mezi doplňující údaje: 

a) terénní úpravy 

b) systém komunikací 

c) stínění elektromagnetických vln. 

V žádné z uvedených oblastí není záměr zdrojem zásadních a rozsáhlých výstupů do okolního 
prostředí, které mohou mít významné dopady na životní prostředí. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. 

Část C - Údaje o stavu životního prost ředí v dot čeném území  

C.1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného území  

Dokumentace v této kapitole uvádí popis území a jeho základních charakteristik. Je uveden popis 
nejvýznamnějších environmentálních charakteristik zájmového území. 

1. Územní systém ekologické stability  – zájmové území se nachází v ochranném pásmu 
nadregionálního biokoridoru K2 Božidarská rašeliniště – Hřenská skalní města, jehož osa 
prochází cca 1 km Z od lokality. Několik desítek m od záměru je v lesním porostu vymezeno 
nadregionální biocentrum 71 Jezeří. 

2. Zvlášt ě chrán ěná území  nejsou v zájmovém území situována. Dokumentace uvádí ZCHÚ 
v širším okolí záměru. 

3. CHOPAV – lokalita se nachází na území CHOPAV Krušné hory. 

4. Lokality evropského významu  (Natura 2000) nejsou v zájmovém území situovány, 
nejbližší je ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská ve vzdálenosti cca 1 km Z od 
záměru. EVL nejsou v okolí záměru situována. 

5. Území přírodních park ů – nejbližším je přírodní park Loučenská hornatina, jehož území se 
nachází cca 3,8 km SV od záměru. 

6. Významné krajinné prvky – dokumentace uvádí, že záměr bude zasahovat do VKP ze 
zákona (remízy, meze, trvalé travní plochy). Registrované VKP nejsou uvedeny. 

7. Území historického, kulturního nebo archeologického  významu  – dokumentace uvádí 
významné registrované kulturní památky na území obce Nová Ves v Horách, a další 
historické a památkové charakteristiky území. 

8. Území hust ě zalidn ěná – zájmové území se vyznačuje nízkou hustotou osídlení. 

9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení - zájmové území není zatěžování nad 
únosnou míru. 

10. Staré ekologické zát ěže – nejsou známy. 

11. Extrémní pom ěry  – dokumentace uvádí extrémní poměry v oblasti klimatu s možností 
vzniku námrazy, a dále tzv. vrcholový fenomén související s charakterem území ve 
vrcholových partiích Krušných hor. 

Hodnocení: Dokumentace se věnuje popisu hlavních environmentálních charakteristik prostředí 
v zájmovém území záměru. V textu jsou stručně podány základní informace o dotčeném území. 
Dokumentace odpovídá požadavkům zákona a obsahuje potřebné informace. 
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Dokumentace obsahuje některé drobné nepřesnosti, které však nejsou zásadního charakteru, 
nicméně snižují jinak vysokou úroveň dokumentace. Jde např. o neúplnou informaci o 
nadregionálním biocentru Jezeří (NRBC se nachází cca 300 m J od místa záměru), není zmíněna 
EVL Východní Krušnohoří, která se nachází přibližně ve stejné vzdálenosti od záměru jako 
uvedená PO, absence popisu lokalit – PO, EVL, PP na obrázcích na str. 48, 49, a nepřesná 
interpretace dotčených významných krajinných prvků (záměr nezasahuje do žádného VKP, ani 
chráněného obecně ze zákona, ani registrovaného). Situace je správně popsána a zhodnocena v 
odborné příloze H.7., ve které je doloženo, že žádné VKP záměrem dotčeny nebudou. 

C.2. Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí v dot čeném území  

C.2.1. Ovzduší a klima 

Území spadající pod správu stavebního úřadu Litvínov patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Dokumentace uvádí výsledky měření kvality ovzduší na stanicích imisního monitoringu 
s tím, že vzhledem k poloze záměru lze očekávat respektování většiny platných limitů kvality 
ovzduší. 

Dokumentace uvádí základní klimatickou charakteristiku území se stručným popisem klimatu. 
Území náleží chladné klimatické oblasti CH6, jsou uvedeny charakteristická data této klimatické 
oblasti.  

Hodnocení: Informace o ovzduší lze považovat za dostačující, bez připomínek. 

C.2.2. Voda 

Dokumentace uvádí základní informace o povrchových a podzemních vodách na lokalitě záměru. 
Území je odvodňováno řadou drobnějších toků, mezi nejvýznamnější patří Svidnice.  

Území je hydrologicky velmi významné, o čemž svědčí i vyhlášení CHOPAV Krušné hory, na 
jejímž území se záměr nachází. Dále jsou zmíněna významná vodní díla v širší oblasti záměru. 

V území se nenacházejí žádná ochranná pásma vodních zdrojů. 

Hodnocení: Informace o povrchových a podzemních vodách lze ve vztahu k navrhovanému 
záměru považovat za dostačující. Jsou uvedeny podstatné informace potřebné k posouzení 
významnosti a velikosti vlivů záměru na vody. Bez připomínek.  

C.2.3. Půda 

V textu jsou uvedeny základní charakteristiky půdních typů vyskytujících se v oblasti záměru. 
Výstavbou dojde k záboru ZPF, plochy určené k plnění funkcí lesa dotčeny nebudou. 

Hodnocení: Uváděné informace o půdách zájmového území jako jedné z dotčených složek 
životního prostředí lze vzhledem k záměru a charakteru území považovat za dostačující, bez 
připomínek. 

C.2.4. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Dokumentace uvádí informace o geomorfologii zájmového území, geologickou charakteristiku 
území a popis geologických poměrů.  

V území je nejvýznamnější surovinou hnědé uhlí a jíly. Na území záměru nezasahuje žádné 
ložiskové území ani dobývací prostor. Důlní díla nejsou v dotčeném území registrována, 
poddolované území se zde nevyskytuje, nehrozí zde sesuvy půdy, ani propad terénu. 

Seismická aktivita je zde nízká až středně vysoká. 
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Hodnocení: Informace o horninovém prostředí a ostatních přírodních zdrojích lze pro 
vyhodnocení velikosti významu možných vlivů na tyto složky životního prostředí považovat za 
dostačující, bez připomínek. 

C.2.5. Fauna a flóra 

Dokumentace uvádí výsledky přírodovědného průzkumu lokality s tím, že podrobně jsou uvedeny 
v samostatné příloze H.8. Průzkum byl prováděn v letech 2011 a 2012, a dále zhodnocuje 
průzkumy z let 2006 a 2008. Průzkum zahrnoval jak místo stavby VTE, tak příjezdové komunikace 
a kabelové trasy. 

Z botanického hlediska bylo na zkoumaných lokalitách zaznamenáno 67 cévnatých rostlin, z čehož 
1 druh zvláště chráněný (koprník štětinolistý) a to pouze v lesních lemech a přirozených biotopech. 

Z hlediska fauny je území významnější, byly zjištěny 2 druhy obojživelníků, z nichž jeden je zvláště 
chráněný (ropucha obecná), dále 2 druhy plazů (všechny zvláště chráněné), 33 druhů ptáků (6 
druhů zvláště chráněných), 14 druhů savců (žádný zvláště chráněný), 7 druhů motýlů (běžné 
druhy). 

Hodnocení: Dokumentace i související přílohy (H.8. Celoroční biologické hodnocení záměru 
výstavby VTE Nová Ves v Horách) obsahují popis stávající fauny a flóry a uváděné informace 
lze pro vyhodnocení velikosti významu možných vlivů na tyto složky životního prostředí 
považovat za dostačující. Chybné číslování v seznamu příloh je formálním nedostatkem, bez 
dalších připomínek. 

C.2.6. Krajina 

Dokumentace uvádí podrobný popis krajiny a krajinného rázu zájmového území s využitím 
provedeného posouzení vlivů na krajinný ráz, které je uvedeno v příloze H.5. Jsou vymezeny 
základní pojmy krajinného rázu a uvedena jejich charakteristika. Dokumentace vymezuje oblasti 
krajinného rázu (OKR): 

� Litvínovské Podkrušnohoří, 

� Jezeřský svah, 

� Kateřinské Krušnohoří. 

Dále je vymezeno místo krajinného rázu (MKR) Nová Ves, které představuje nejbližší okolí 
záměru. V tomto MKR se neuplatňuje žádná významná antropogenní dominanta (s výjimkou 
stávajícího větrného parku Strážní vrch), území tvoří bezlesá enkláva v okolí zástavby obce, 
ohraničená lesy, okolními vrchy a hřebeny hor. 

Hodnocení: Dokumentace i související přílohy (H.5. Hodnocení krajinného rázu) obsahují popis 
potřebných charakteristik krajinného rázu a uváděné informace lze pro vyhodnocení velikosti 
významu možných vlivů na tyto složky životního prostředí považovat za dostačující. Bez 
připomínek. 

C.2.7. Obyvatelstvo 

Dokumentace uvádí základní informace o osídlení dotčené obce Nová Ves v Horách. Jedná se o 
velmi řídce osídlené území, v současné době slouží mnoho objektů k individuální rekreaci. 

Hodnocení: Informace o osídlení a obyvatelstvu lze hodnotit jako dostačující, bez připomínek.  
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C.2.8. Hmotný majetek 

Dokumentace uvádí základní informace o podmínkách v případě dotčení majetku dalších subjektů 
či osob. Záměr nevyžaduje odstranění žádných staveb ani dotčení majetku s výjimkou využití 
pozemků a technické infrastruktury. 

Hodnocení: Informace o dotčeném hmotném majetku lze hodnotit jako dostačující, bez 
připomínek.  

C.2.9. Kulturní památky 

Záměr nebudou žádné kulturní památky dotčeny. Dokumentace uvádí přehled významných 
nemovitých kulturních památek v zájmovém území, převážně církevních staveb (kostely), dále 
rozhledny na Hoře Sv. Kateřiny a zámku Jezeří. Mnoho kulturních památek se nachází pod úpatím 
Krušných hor, zcela mimo možné vlivy posuzovaného záměru. 

Hodnocení: Informace o stávajících kulturních a historických památkách lze hodnotit jako 
dostačující, bez připomínek. 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prost ředí v dot čeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení  

Dokumentace uvádí základní informace o dotčeném území a hodnotí kvalitu životního prostředí 
v nejvýznamnějších složkách a faktorech s využitím údajů dílčích kapitol dokumentace. 

Území je velmi málo osídlené, a přestože se vyznačuje velkým přírodovědným významem, je silně 
poznamenáno lidskými aktivitami. Dále jsou uvedena základní fakta z hlediska ochrany vod, půdy, 
přírody a krajiny a dalších charakteristik týkajících se zájmového území. 

Hodnocení: Zhodnocení současného stavu kvality životního prostředí lze v kontextu celé 
dokumentace a požadavků zákona považovat za správné a dostačující. Se závěry dokumentace 
lze souhlasit bez zásadních připomínek. 

Dokumentace správně hodnotí nejvýznamnější negativně působící faktory v zájmovém území a 
analyzuje zdroje zatížení životního prostředí – zbytky těžby nerostných surovin, dopravní stavby 
a aktuálně větrné elektrárny jako nový fenomén v zájmovém území. 

Kapitola se nevypořádává dostatečně s úrovní zatížení území z hlediska krajinného rázu a fauny, 
flóry a ekosystémů. Tyto informace jsou však prezentovány v odborných přílohách 
dokumentace, ze kterých je zřejmé, že nedojde k překročení únosného zatížení území. 

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vliv ů záměru na obyvatelstvo a  
životní prost ředí 

D.I. Charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na obyvatelstvo a životní prost ředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 

Vlivy na zdraví obyvatel 

Dokumentace hodnotí vlivy na zdraví obyvatel  v období výstavby i v období provozu VTE. 
Součástí dokumentace je autorizované hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které je uvedeno 
v příloze H.4. (Posouzení vlivů na veřejné zdraví, RNDr. M. Zambojová). 

Záměr není zdrojem znečištění ovzduší, emise při výstavbě jsou hodnoceny jako zcela 
zanedbatelné. 

Elektromagnetické pole větrné elektrárny nemá vliv na zdraví obyvatel ani na životní prostředí. 
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Při vzniku námrazy na listech rotoru dojde k zastavení rotoru. Opětovné spuštění je možné pouze 
za přítomnosti obsluhy po odstranění námrazy nebo zlepšení klimatických podmínek. 

Provozem záměru může být zhoršen faktor pohody, jde však o zcela individuální jev, který nepatří 
mezi zdravotní rizika spojená s realizací záměru. 

Vlivy hluku, infrazvuku a flickeru 

Odborné hodnocení vlivů na veřejné zdraví se zabývá zejména uvedenými faktory – hlukem, 
infrazvukem a flicker efektem. Hluková zátěže je hodnocena pro populaci celkem 35 
exponovaných obyvatel. 

Dokumentace uvádí, že při velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené nejistoty předpokládat, 
že v místech obytné zástavby nedojde k významnému zvýšení rizika vážných akutních ani 
chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné hlukové i světelné (flickeru) situace. 
Zdravotní účinky realizace záměru jsou omezeny na pocity subjektivního obtěžování či rušení 
spánku. 

Výsledné hladiny hluku jsou spojeny s pocity obtěžování a indikují možné rušení spánku. 
Vzhledem k tomu, že modelová situace představuje extrémní a reálně málo pravděpodobnou 
situaci, je doporučeno provést ověření skutečného stavu hlukové zátěže po realizaci záměru. 

Výsledné frekvence flickeru nebudou v posuzované lokalitě na takových úrovních, které by mohly 
vyvolat u nemocných fotosenzitivní formou epilepsie záchvat. U dotčené zástavby může dojít 
pouze u jednoho referenčního bodu ke kumulaci dvou věží (navrhované VTE a stávající VTE 
v lokalitě Strážní vrch). Ostatní zástavba bude ovlivněna vždy jen jednou věží. Případný vliv 
flickeru se může pohybovat u fotosenzitivních jedinců na úrovních spojených nejvýše se 
subjektivními pocity obtěžování. 

Z měření provedených Národní referenční laboratoří u obdobných VTE nebyl tónový infrazvuk ani 
nízkofrekvenční hluk detekován ve venkovním prostoru v žádné vzdálenosti do zdroje, případné 
zdravotní účinky jsou tedy bezpředmětné.  

Vlivy sociáln ě - ekonomické 

Dokumentace hodnotí vlivy záměru v této oblasti jako pozitivní, zejména s ohledem na finanční 
efekt pro dotčenou obec. Rozvoj turistického ruchu je v případě podpory formou naučných stezek, 
cyklotras či dalších aktivit možné rovněž hodnotit jako kladný. 

Hodnocení: Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno standardním 
způsobem, který odpovídá očekávaným důsledkům a významu stavby. S uvedenými závěry lze 
souhlasit bez připomínek. 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je provedeno na základě zpracovaných modelových výpočtů, 
které poskytují informace o stávající i výhledové úrovni zatížení území s ohledem na platné 
hygienické limity či obecné normy. Hodnocení zdravotních rizik expozice hlukem a flicker 
efektem je zpracováno kvalitně, v souladu s platnými normami a uznanými autorizačními 
metodami a návody. 

D.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Dokumentace hodnotí vlivy na ovzduší  na základě základních údajů pro etapu výstavby a etapu 
provozu záměru. Během výstavby je vliv hodnocen jako dočasný a nízký. Za provozu není stavba 
zdrojem emisí znečišťujících látek, naopak přispívá ke snížení znečištění ovzduší a vlivy jsou 
hodnoceny jako pozitivní. 

Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem, který odpovídá 
charakteru záměru. S uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek. 
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D.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Dokumentace hodnotí akustické vlivy  na základě výpočtů hluku v příloze č. H.3 (Akustická studie, 
Ing. J. Tomášková). 

Vlivy hluku jsou hodnoceny výpočtem ve 14 výpočtových bodech, které reprezentují nejbližší 
chráněnou zástavbu. Ve výpočtu je zohledněna jak navrhovaná VTE, tak stávající větrný park o 6 
VTE v k.ú. Nová ves v Horách, lokalita Strážní vrch. 

V denní době je hygienický limit (LAeq,T = 50 dB) dodržen ve všech chráněných venkovních 
prostorech staveb. V noční době je vypočteno mírné překročení hygienického limitu hluku (LAeq,T = 
40 dB) v pěti výpočtových bodech. Výpočty ukazují, že hlukové hodnoty na exponovaných místech 
dosahují nočního limitu s rozptylem do cca 2 dB, což je hodnota, která odpovídá i přesnosti 
zvolené metodiky výpočtů. 

Skutečně dosažené hodnoty hluku bude nutné ověřit měřením po výstavbě VTE. Vzhledem 
k charakteru výpočtového modelu i zdrojů hluku lze předpokládat, že skutečně dosažené hodnoty 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A budou nižší než vypočtené. Vliv záměru na hlukovou 
situaci je tedy hodnocen jako málo významný. 

Dále dokumentace uvádí hodnocení tzv. flicker efektu, které je rovněž předmětem samostatné 
studie uvedené v příloze H.6. (Flicker, míhání stínů, RNDr. P. Obst). Hodnocení je provedeno pro 
15 referenčních bodů (zástavby) v okolí záměru. Ve většině sledovaných lokalit je tento vliv 
hodnocen jako zanedbatelný a velmi nízký, v bodech A – G, které představují nejbližší zástavbu 
k navrhované VTE je tento vliv hodnocen jako významný. Za účelem jeho eliminace jsou navržena 
technická opatření, která sníží či vyloučí vliv flicker efektu na přijatelnou míru. 

Dokumentace uvádí, že za podmínky respektování navrhovaného technického opatření lze z 
hlediska vlivu na okolní populaci a na faktor pohody ve sledovaném území označit flicker efekt 
záměru VTE Mikulovice za jev málo významný až nevýznamný. Vliv flickeru bude omezen pouze 
na území ČR.  

Na základě údajů odborné literatury a výsledků předloženého modelu je pravděpodobnost vyvolání 
fotosenzitivního epileptického záchvatu větrnou elektrárnou na lokalitě Mikulovice prakticky nulová.  

Discoefekt (odlesky slunečního světla na plochách listů rotoru při určitém úhlu jejich nasvícení) je u 
současných větrných elektráren téměř beze zbytku eliminován jejich povrchovou úpravou (matně 
šedý nátěr) a je prakticky nevnímatelný, tzn. ze sledovaného hlediska je zcela nevýznamný. 

Vlivy stroboefektu je při dodržení navrhovaných  technických opatření hodnocen jako nevýznamný 
až málo významný. 

Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a 
významu záměru; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek. 

Akustická studie je zpracována v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku ve venkovním 
prostředí generovaného průmyslovými zdroji hluku v území. Výsledky jsou prezentovány jak 
v textu, tak v samostatné hlukové studii, která je přílohou dokumentace. Souhrnně lze 
konstatovat, že dokumentace poskytuje dostatečné informace o vlivech na hlukovou situaci v 
území. 

Vlivy flicker efektu pro posuzovaný záměr jsou hodnoceny správně, výsledky jsou prezentovány 
jak v textu dokumentace, tak v odborné studii, která je přílohou dokumentace. Na základě 
hodnocení jsou navržena opatření ke snížení či eliminaci tohoto vlivu na nejbližší okolí záměru. 
Dokumentace včetně příloh poskytuje dostatečné informace o možných vlivech flickeru (míhání 
světla) v zájmovém území. 
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D.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na povrchové vody  

Vliv odvodn ění oblasti a změny hydrologických charakteristik - dokumentace hodnotí vliv na 
odvodnění oblasti jako zanedbatelný, lokální změny v místě výstavby základů VTE jsou hodnoceny 
jako dočasné a akceptovatelné. Změny hydrologických charakteristik povrchových vod jsou 
hodnoceny jako nulové. 

Vliv na jakost povrchových vod  - ovlivnění kvality povrchových vod je hodnoceno jako prakticky 
nulové, beze změny stávajícího stavu.  

Vliv na podzemní vody 

Vliv na hladiny a proud ění podzemní vody - ovlivnění hydrogeologického režimu v místě základů 
VTE je hodnoceno jako akceptovatelné, je navrženo opatření pro etapu výstavby k omezení 
dopadů na podzemní vody. 

Vliv na kvalitu  podzemních vod - ovlivnění kvality podzemních vod je hodnoceno jako prakticky 
zanedbatelné. 

Vliv na vodní zdroje  – není v dokumentaci hodnoceno, nicméně z kontextu uváděných informací 
vyplývá, že záměr nebude mít vliv na žádné vodní zdroje. 

Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody jako nízké až 
zanedbatelné. Významné negativní ovlivnění současného stavu není očekáváno. S uvedenými 
závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek. 

Předložená dokumentace řeší problematiku vlivů na povrchové i podzemní vody dostatečným 
způsobem s tím, že podrobnější návrh stavby i souvisejících opatření k ochraně vod bude 
vycházet z hydrogeologického průzkumu lokality. 

D.5. Vlivy na p ůdu 

Vliv na půdu z hlediska záboru p ůdy  hodnotí dokumentace jako nízký a akceptovatelný bez 
významnějších důsledků. Kromě částí pozemků dočasně vyjmutých ze ZPF, které budou využity 
jako manipulační plochy a cesty nedojde k žádným změnám ve využití či kultuře okolních 
pozemků. 

Stavbou nedojde k dotčení ploch určených k plnění funkcí lesa. 

Vliv na zne čišt ění půdy  je hodnocen jako nulový, bez rizika. 

Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou, obsahuje podstatné informace a 
s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek. 

Použité způsoby a metody hodnocení lze považovat za dostačující. 

D.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Vlivy na horninové prost ředí hodnotí dokumentace jako zanedbatelné a nevýznamné.  

Vlivy na ostatní přírodní zdroje jsou vyloučeny. V území nejsou vymezena žádná CHLÚ ani 
dobývací prostory. Vliv na CHOPAV Krušné hory je prakticky nulový. 

 Ostatní možné faktory nejsou v daném území významné. 

Hodnocení: Posouzení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje odpovídá charakteru 
záměru a zájmového území. Bez připomínek. 
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D.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na flóru a faunu  – významné vlivy nejsou očekávány, záměr zasahuje na plochy pravidelně 
zemědělsky využívané. Vliv na flóru je hodnocen jako mírně významný, dokumentace uvádí 
nutnost udělení vyjímky z ochrany zvláště chráněného druhu rostlin pro koprník štětinolistý (Meum 
athamanticum), který se vyskytuje v zájmovém území záměru. Vlivy na faunu jsou hodnoceny jako 
nevýznamné, v území nebyly zjištěny žádné hnízdící druhy ornitofauny, pouze občasné zaletování 
za potravou. Lokalita leží mimo výskyt tetřívka obecného v této části Krušných hor, je situována 
mimo vyhlášené Ptačí oblasti. 

Vazba zvláště chráněných druhů (ZCHD) živočichů k dotčenému území záměru je velmi volná, a 
proto lze souhlasit s tím, že není třeba pro tyto druhy žádat výjimky z ochranných podmínek.  

Povolení záměru by však mělo být podmíněno stanovením období vhodného pro výstavbu záměru, 
stanovením povinnosti provést biologický průzkum a případně záchranný transfer ZCHD těsně 
před realizací záměru a po dobu tří let monitorovat vliv záměru na ptáky a letouny. 

Vlivy na ÚSES  – podrobné hodnocení je předmětem odborné studie prezentované v příloze č. 
H.7. dokumentace (Zhodnocení vlivů záměru VTE Mikulovice na prvky ÚSES a VKP, RNDr. P. 
Obst). Na základě provedeného hodnocení je uvedeno, že posuzovaný záměr VTE Mikulovice 
nebude mít negativní vliv na stabilitu, konektivitu ani na celkovou funkčnost ÚSES nadregionální, 
regionální ani lokální úrovně, tedy ani nesnižuje ekologickou stabilitu území. I přes téměř kontaktní 
pozici záměru vůči NRBC Jezeří je vliv záměru na ÚSES hodnocen jako nevýznamný. 

Vlivy na zvlášt ě chrán ěná území  – ZCHÚ nebudou záměrem dotčena, vlivy na ZCHÚ byly 
vyloučeny. 

Vlivy na ekosystémy  – nejsou v dokumentaci samostatně hodnoceny, z kontextu provedených 
studií a posudků vyplývá, že významné vlivy na ekosystémy nejsou očekávány. Za běžného 
provozu je vliv na ekosystémy v okolí záměru velmi nízký. 

Hodnocení: Popis vlivů na ZCHÚ, VKP, flóru, faunu, ÚSES a ekosystémy vychází zejména 
z charakteru zájmového území a výskytu předmětů ochrany přírody na dotčené ploše i v jejím 
bezprostředním okolí. Dokumentace vychází při hodnocení z výsledků provedených průzkumů a 
dostupných informací. 

Lze souhlasit s tím, že vliv záměru na flóru je mírně významný a vlivy na faunu a ekosystémy 
jsou nevýznamné. Dále lze souhlasit se závěrem, že vliv záměru na skladebné prvky ÚSES bude 
zanedbatelný. 

Způsob hodnocení lze považovat za dostačující; s uvedenými závěry lze souhlasit bez 
připomínek. 

D.8. Vlivy na NATURA 2000 

Vliv záměru na soustavu Natura 2000 je hodnocen jako nevýznamný, území záměru je mimo 
lokality soustavy Natura 2000. Není předpokládán žádný vliv na předměty ochrany či územní 
celistvost ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská. Posuzovaný záměr VTE Mikulovice 
leží v zóně C, tzn. v území, ve kterém se tetřívek obecný (druh chráněný na území PO) v Krušných 
horách nevyskytuje a ani zde nejsou vhodné podmínky (biotopy) pro jeho možné rozšíření. 
Druhým předmětem ochrany v nejbližší Ptačí oblasti je žluna šedá, která se rovněž na území 
záměru a v navazujících porostech nevyskytuje. 

Hodnocení: Vlivy na soustavu Natura 2000 jsou vyhodnoceny na základě charakteru území a 
výskytu předmětů ochrany v nejbližší ptačí oblasti. Se závěry lze souhlasit bez připomínek. 
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za akceptovatelný. 
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D.9. Vlivy na významné krajinné prvky 

Kapitola neobsahuje vyhodnocení vlivů záměru na významné krajinné prvky, pouze uvádí některá 
zákonná ustanovení, která se k VKP vztahují. 

Podrobnější hodnocení je uvedeno v příloze H.7 (Hodnocení vlivů na ÚSES a VKP, RNDr. P. 
Obst), ve které  je vliv záměru na VKP je hodnocen jako nevýznamný vzhledem k situování mimo 
plochy obecně chráněných i registrovaných VKP. Nedojde k ovlivnění ekosystémových funkcí 
existujících VKP, ani k jejich územnímu zasažení. 

Hodnocení: Vlastní kapitola dokumentace je zpracována nedostatečně. Potřebné údaje je však 
možné ověřit v příloze H.7 Hodnocení vlivu na ÚSES a VKP, kde je jednoznačně a hodnověrně 
uvedeno, že záměr negativně neovlivní žádný registrovaný VKP, ani VKP chráněné ze zákona.  

Vlivy na VKP jsou vyhodnoceny popisnou formou, se závěry lze souhlasit bez připomínek. 
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za akceptovatelný. 

D.10. Vlivy na krajinu 

Vliv záměru na krajinu je hodnocen v textu dokumentace, který se odkazuje na odborné hodnocení 
v příloze H.5 (Hodnocení krajinného rázu, RNDr. P. Obst). 

Hodnocení krajinné rázu je provedeno pro čtyři modelové situace: 

Modelový stav A  - představuje vizuální vliv samotného posuzovaného záměru VTE Mikulovice 
(tedy situaci hypotetickou). Tento stav je současně základní aktivní variantou záměru. 

Modelový stav B  - reprezentuje vliv stávajících provozovaných větrných parků na lokalitě a v 
relevantním okolí (okruh do 12 km od posuzovaného záměru), ve kterém je aktuálně 
instalováno 9 VTE na čtyřech lokalitách. Tento stav je současně nulovou variantou. 

Modelový stav C  - zachycuje kumulovaný vizuální vliv hodnoceného záměru a stávajících 
lokalit. 

Modelový stav D  - je kumulací vlivů všech provozovaných i uvažovaných větrných parků ve 
vymezeném okruhu.  

Dokumentace uvádí, že ani v jednom z hodnocených území posuzovaný záměr nebude vizuálně 
degradovat nebo nevratně měnit žádnou ze základních hodnot krajinného rázu ve smyslu § 12 
zák. 114/1992 Sb., tzn. významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kulturně-historické 
dominanty krajiny, harmonické měřítko a harmonické vztahy. 

Posuzovaným záměrem tedy bude ovlivněno téměř totéž území, tj. také prakticky stejný soubor 
základních hodnot krajinného rázu podle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., který je již nyní vizuálně 
dotčen provozovanými větrnými parky v zájmovém regionu. 

S přihlédnutím k výše uvedeným závěrům je vliv VTE Mikulovice v bezprostředním okolí, 
odpovídajícím dosahu ostatních hodnocených vlivů záměru (zhruba rozsah vymezeného MKR 
Nová ves), hodnocen jako velmi významný až spoluurčující s mírně až středně negativním 
projevem, daným především výraznou pozici rozměrné technické stavby v krajině. 

V závěrech hodnocení je uvedeno, že záměr s ohledem na zachování všech kritérií ochrany 
krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb., v dané lokalitě akceptovatelným. 

Hodnocení: Posouzení vlivů na krajinu odpovídá charakteru záměru a zájmového území.  

Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny podrobným způsobem pomocí doporučené metodiky. S 
ohledem na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat za 
přijatelný a dostačující, s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek. 
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Studie vlivů na krajinný ráz v příloze č. H.5 (autor P. Obst) je zpracována velmi precizně a 
podrobně, v řadě informací doplňuje dokumentaci.  

Studie obsahuje mapu viditelnosti záměru a mapy vizuálního vlivu záměru, které ukazují rozsah 
a velikost (význam) očekávaného vizuálního impaktu posuzovaného záměru, dále fotorealistické 
vizualizace (zákres záměru do pořízených panoramat území) a hodnocení vlivu na krajinný ráz, 
které umožňuje podrobněji vyhodnotit dopady záměru na jednotlivé charakteristiky území. 

Mapy vizuálního vlivu záměru vycházejí z metody G.L.Impact, která pomocí výpočtového 
algoritmu a definování funkcí zohledňujících parametry jednotlivých zařízení VTE v území 
stanovuje velikost a význam vizuálního vlivu všech viditelných věží pro dané místo. Hodnocení 
vlivu na krajinný ráz vychází z odborně uznávaných metodik a platného legislativního rámce 
ochrany krajinného rázu (§12 zákona č. 114/1992 Sb.). Posouzení se zaměřuje na všechny 
charakteristiky a znaky krajinného rázu a je zpracováno v dostačují podrobnosti. 

D.11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Dokumentace uvádí, že záměr neovlivní hmotný majetek ani kulturní památky v dané oblasti. 

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení 
lze považovat za dostačující. 

D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prost ředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti p řeshrani čních vliv ů 

Dokumentace uvádí hodnocení velikosti a významnosti vlivu pro základní složky a faktory životního 
prostředí. Prezentované hodnocení vychází z impaktové matice metodou číselného poměru. Podle 
provedeného hodnocení se negativní důsledky záměru vyrovnávají s pozitivními aspekty. Vlivy na 
obyvatelstvo jsou hodnoceny jako mírně prospěšné a současně jako mírně nepříznivé, vliv na 
ekosystémy jako mírně nepříznivé a vlivy na antropogenní systémy jako mírně prospěšné a 
současně jako mírně nepříznivé. 

V žádné oblasti nebyly identifikovány významné negativní důsledky realizace záměru. 

Významnější vlivy záměru (hluk, flicker) jsou omezeny na území ČR, vlivy přesahující státní 
hranice ČR jsou vyloučeny. 

Hodnocení: Souhrnné hodnocení v této části dokumentace využívá závěry formulované v rámci 
jednotlivých částí a kapitol. S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez připomínek.  

Uvedené hodnocení formou impaktové matice je běžnou formou souhrnného komplexního 
hodnocení a dává poměrně objektivní představu o vlivech záměru jak v jednotlivých složkách a 
faktorech životního prostředí, tak o celkovém dopadu záměru na ŽP z hlediska velikosti a 
významnosti očekávaných vlivů. 

S vyloučením významných přeshraničních vlivů se zpracovatel posudku ztotožňuje. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích a nestandardních 
stavech 

Dokumentace uvádí a hodnotí environmentální rizika spojené s realizací záměru: 

− rizika při výstavbě; 

− rizika při provozu záměru; 

− rizika po překročení doby životnosti technologie. 
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Rizika během výstavby jsou hodnocena jako běžná a únosná, nutno dodržovat doporučená 
opatření. Rizika během provozu jsou rozdělena na subjektivní (chyby obsluhy) a objektivní (živelní 
pohromy). Na známé nestandardní situace je zařízení navrhováno tak, aby nedošlo k poškození 
samotné VTE ani jiného majetku či zranění osob. Rizika, která nelze eliminovat, jako např. střety 
s ptáky, jsou nízká. Rizika po překročení doby životnosti zařízení lze eliminovat vhodnými postupy 
v době, kdy taková situace nastane. 

Hodnocení: Popis rizik vyplývajících z havarijních situací odpovídá významu a typu záměru. 
Výčet preventivních i následných opatření je s ohledem na charakter stavby a na úrovni 
posuzování vlivů dostačující. Podrobnější specifikace všech opatření bude předmětem 
následujících etap přípravy a realizace záměru. 

Závěr 

Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech výz namných p ředpokládaných 
důsledk ů realizace zám ěru na životní prost ředí. 

Lze se rovn ěž ztotožnit se záv ěry dokumentace, že zám ěr nep ředstavuje významnou a 
limitní zát ěž pro jednotlivé složky životního prost ředí. 

Popis sou časného stavu dot čeného území i hodnocení veškerých kladných i záporn ých 
vliv ů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prost ředí jsou v dokumentaci 
provedeny s podrobností odpovídající charakteru zám ěru a zájmového území.  

V nejvýznamn ějších oblastech byly zpracovány samostatné studie, které hodnotí vlivy na 
zdraví obyvatel, vlivy hluku, vlivy na krajinný ráz , vlivy flicker efektu a vlivy na ÚSES a VKP, 
a vlivy na flóru a faunu. Všechny studie využívají standardní postupy a metodiky, a jejich 
výsledky lze považovat za správné. 

Na základě všech zjišt ěných informací lze konstatovat, že údaje uvád ěné v dokumentaci lze 
souhrnn ě považovat za správné a dosta čující pro pot řeby hodnocení vliv ů na životní 
prost ředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska. 

Grafickou část dokumentace a prezentaci uvád ěných informací o sou časném stavu 
zájmového území a vlivech zám ěru na životní prost ředí lze hodnotit jako dosta čující.  

Metody a zp ůsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dosta čující. 
Metodiky, které jsou založeny na specializovaných o dborných postupech (nap ř. model 
vizuálního vlivu zám ěru nebo hodnocení flicker), jsou v dokumentaci a p řílohách podrobn ě 
popsány.  

II.3. Pořadí variant z hlediska vliv ů na životní prost ředí 

Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „VTE Mikulovice na pozemku p. č. 360/3 v k.ú. 
Mikulovice“  v jedné projektové aktivní variantě, které je popsána a definována následujícími 
parametry: 

− zbarvení – šedý celoplošný nátěr, 

− počtem a umístěním VTE – je navržena 1 VTE v jedné variantě umístění, 

− typem a rozměrem VTE – typ Repower MM100 o výkonu 2 MW o celkové výšce 150 m. 

Jiné varianty řešení záměru nejsou předloženy ani hodnoceny.  

Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena 
standardní formou. Předložené invariantní řešení záměru a provedené hodnocení jeho vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví lze považovat za dostačující k ukončení procesu posuzování 
podle citovaného zákona. 
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II.4. Hodnocení významných vliv ů záměru na životní prost ředí přesahujících státní 
hranice 

Dokumentace uvádí, že případný významnější vliv hluku i stroboefektu (flicker) sledovaného 
záměru je omezen pouze na území ČR, ve Spolkové republice Německo jde o vliv spíše okrajový  
a méně významný. 

Z hlediska krajinného rázu lze očekávat, že po instalaci VTE Mikulovice celkový vizuální vliv větrné 
energetiky sice vzroste, ovšem převážně na málo významných a nevýznamných hladinách, což 
odpovídá nevýznamnému (p řevážně) až málo významnému (lokáln ě) příspěvkovému vlivu 
posuzovaného záměru na území SRN. 

Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru 
identifikovány a možnost takových vlivů lze vyloučit. 

Hodnocení: Hodnocení významných vlivů na životní prostředí přesahujících státní hranice je 
provedeno adekvátně charakteru a významu záměru. Zpracovatel posudku se s uvedenými 
závěry dokumentace plně ztotožňuje. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je 
výstavba a provoz větrné elektrárny jižně od zástavby v k.ú. Mikulovice v Krušných horách, které je 
součástí obce Nová Ves v Horách. 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v 
dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Vlastní záměr není za běžného provozu zdrojem 
emisí znečišťujících látek, není zdrojem znečištění odpadních vod ani negeneruje dopravní zátěže 
- nejde tedy o zdroj významnějšího znečišťování životního prostředí. 

Lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy posuzovaného záměru je 
v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné 
nedostatky v jeho technickém řešení, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí. 

Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry  záměru, 
které jsou podstatné z hlediska možných vliv ů na životní prost ředí. U hodnoceného záměru 
jde především o následující oblasti: 

→ ochrana vod  – vyloučení či eliminace zásahu do podzemních vod v etapě výstavby; 

→ ochrana p řed nadm ěrným hlukem  – omezení emisí hluku ze zařízení a eliminace vlivů 
hluku z VTE v jejím okolí; 

→ ochrana krajinného rázu  – barevné řešení všech částí VTE tak, aby nedošlo ke 
zvýraznění konstrukčních prvků VTE na přírodním pozadí, naopak žádoucí je maximální 
utlumení barevnosti konstrukcí a tím i vizuálního vnímání VTE v blízkém i širším okolí 
záměru; 

→ řízení provozu za řízení – řízení provozu za účelem omezení flicker efektu v nejbližším 
okolí zařízení a vyloučení rizikových situací  (námraza, silný vítr apod.). 

Vzhledem k charakteru záměru se jako zásadní jeví požadavky na ochranu p řed nadm ěrným 
hlukem a ochranu krajinného rázu . Výstupy do okolního prostředí (ovzduší, voda, odpady …) lze 
očekávat na nízké úrovni, která nepřekročí hodnoty stanovené platnými právními předpisy. 

Na základě dostupných informací lze předpokládat, že záměr nevyvolá nadlimitní znečišťování 
nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik plynoucích z provozu hodnoceného záměru. 
Základní požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících 
správních řízení v rámci realizace a provozu záměru. 

Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem. 
Podrobné technické řešení záměru, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude 
projednáno s příslušnými správními úřady, které budou účastníky navazujících správních řízení ve 
smyslu složkových zákonů na ochranu životního prostředí a stavebního zákona. 

Kromě respektování stanovených opatření bude rovněž důležitá fáze postprojektové analýzy, kdy 
musí být prokázáno splnění všech očekávaných a požadovaných parametrů záměru z hlediska 
ochrany životního prostředí a zabezpečení provozu v souladu s požadavky preventivních opatření 
vůči případným rizikům a havarijním stavům. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dokumentace obsahuje návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na 
životní prostředí. V kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou navrhovaná opatření rozdělena 
na jednotlivé oblasti: 

a) provozně technická opatření 

b) organizační a legislativní opatření 

c) opatření v oblasti ochrany přírody 

d) zdravotní, hygienická a bezpečnostní opatření 

e) podmínky pro fázi likvidace 

f) návrh monitoringu. 

Jednotlivá opatření jsou formulována s dostačují podrobností. Tato část dokumentace slouží 
především jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu stanoviska, který je 
součástí tohoto posudku. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména 
opatření týkající se: 

− opatření prováděná při výstavbě VTE,  

− opatření týkající se ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku,  

− podmínky související s ochranou přírody. 

Dokumentace uvádí následující opatření a podmínky: 

Provozně technická opatření 

� Při zemních pracích v rámci výstavby VTE bude provedena skrývka orné půdy a v některých úsecích 
obslužných komunikací a nakládání s touto půdou bude prováděno v souladu se zákonem č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

� Bude zajištěna důkladná skrývka orniční vrstvy a podorničí a provedeno její uložení na mezideponii, 
přičemž nakládání se skrytou ornicí bude realizováno podle pokynů orgánů ochrany ZPF. 

� Bude zajištěn pravidelný úklid a čištění příjezdových komunikací v etapě výstavby VTE a obslužných 
komunikací za účelem snížení prašnosti. Podobně bude prováděno pravidelné čištění a mytí dopravní 
techniky a stavebních strojů v průběhu výstavby. Pro sanace v případě úniku ropných látek zajistit 
zásobu příslušných sorbentů (VAPEX, CHEZACARB a pod.). 

� Provozní zařízení VTE a dopravní zařízení musí splňovat požadavky platných právních předpisů, 
zejména z hlediska limitů hluku. Dopravní prostředky a stavební stroje musí splňovat i příslušné limity 
emisí škodlivin do ovzduší. 

� Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu a 
budou prováděny kontroly zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. 

� Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány a 
celý proces výstavby VTE bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 
faktorů pohody v přilehlých obcích, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 
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� V oblasti nakládání s odpady zajistit shromažďování a třídění odpadů ve smyslu příslušných právních 
předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související prováděcí 
předpisy). Zajistit podrobnou evidenci odpadů a odstraňování odpadů odbornými společnostmi 
s příslušným oprávněním. Součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek, aby vznikající 
odpady v etapě výstavby  byly nabídnuty k druhotnému využití. 

� Zachovat elegantní hladké linie VTE bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, kabelů apod., 
stanoviště VTE neoplocovat. 

� V rámci realizace záměru bude použita nejlepší dostupná technika BAT (Best available technique) 
s minimálními vlivy na životní prostředí. 

� Provést povrchovou úpravu VTE dle dispozic ÚCL (civilní letectví) a MO – VUSS (vojenské letectví) 
tak, že stožáry VTE budou celoplošně opatřeny matně šedým nátěrem bez jakýchkoliv barevných 
doplňků, reklamních nápisů apod., s výjimkou prvků, zajišťujících bezpečnost leteckého provozu. Pro 
zajištění bezpečnosti leteckého provozu budou VTE od výšky 40 m opatřeny červeným nátěrem s jedním 
pruhem ve výšce od 40 – 43 m. VTE  budou v souladu s ICAO Annex na nejvyšším bodě nosného 
sloupu (gondoly) opatřeny zdvojeným duálním světelným leteckým překážkovým návěstidlem (SLPN) 
střední svítivosti typu A a B. 

� Světelné letecké překážkové značení pokud možno jednak vybavit softwarem, schopným přizpůsobit 
svítivost SLPZ aktuálnímu jasu oblohy, jednak stínítkem, snižujícím (případně zcela eliminujícím) 
vyzařování ve vertikálních úhlech < –1° za současného dodržení minimální svítivosti, požadované 
Předpisem L14 pro úrovně –1° a ±0° (příslušné řešení je nutno konzultovat s ÚCL a příslušnou VUSS). 

� Související technické příslušenství (trafostanice apod.) umístit buď do tubusů elektráren nebo do 
menších typizovaných objektů řádově metrových rozměrů těsně při úpatí věží, v závislosti na 
technickém řešení zvoleného typu VTE. Přípojné elektrické vedení řešit jako podzemní kabelovou trasu, 
prioritně bezvýkopovou pokládkou kabelů.  

� Stožáry VTE budou zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí a manipulaci se zařízením. 

� Vybavit VTE senzory slunečního svitu a vyhodnocovacím softwarem, který by v kritických časových 
intervalech vypínal rotor pouze v případech slunečného počasí, kdy se, na rozdíl od zatažené oblohy, 
flicker efekt projevuje. 

Organizační a legislativní opatření 

� Pro realizaci záměru je nutné pořídit změnu územně plánovací dokumentace ve smyslu zákona o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.  

� Zajistit vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům, které budou dotčeny vlastní stavbou VTE a 
příjezdových obslužných komunikací. 

� Před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám pro období výstavby“;  a s jeho obsahem budou prokazatelně seznámeni všichni 
pracovníci stavby. V případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto 
plánech. 

� Zemní práce budou prováděny dle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody příslušného úřadu. 

� Ve vztahu k životnímu prostředí je nutné při výstavbě VTE  respektovat požadavky právních předpisů 
platných v oblasti ochrany ovzduší, ochrany vod a nakládání s odpady. Jedná se zejména o následující 
právní předpisy: 

− Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a související nařízení 
vlády a prováděcí vyhlášky MŽP. 

− Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a související nařízení vlády a 
prováděcí vyhlášky MŽP. 
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− Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související nařízení vlády a 
prováděcí vyhlášky MŽP. 

− Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
související nařízení vlády a vyhlášky MŽP. 

− Zákon č. 289/ 1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů a související nařízení vlády a 
prováděcí vyhlášky MŽP. 

� Pro zabezpečení provozu VTE budou vypracovány a schváleny příslušné řády a předpisy, tj. provozní 
řád, havarijní plán, požární řád a bezpečnostní a hygienické předpisy. Součástí souboru řádů a předpisů 
musí být rovněž předpisy pro provoz  elektrických zařízení. 

� Pokud budou některé dřeviny, ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je ochránit podle ČSN DIN 18 
920 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“. 

� Z hlediska případných výskytů archeologických památek, respektovat požadavky vyplývající ze 
zákonných ustanovení a s měsíčním předstihem oznámit termín zahájení prací příslušnému regionálnímu 
muzeu nebo příslušnému Ústavu archeologické památkové péče, v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

� Vzhledem k zjištění výskytu některých zvláště chráněných druhů ptáků, požádat příslušný orgán ochrany 
přírody (KÚ) o výjimku z ochrany podle § 56 zákona ČNR     č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.   

Opatření v oblasti ochrany přírody 

� V rámci výstavby VTE bude zajištěna rekultivace všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, 
z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů. Dotčené narušené plochy 
budou po dokončení výstavby záměru dorovnány ornicí a uvedeny do původního stavu pro další 
zemědělské využití. 

� Z hlediska ochrany přírody bude stavba probíhat v době po dohodě a doporučení příslušného orgánu 
ochrany přírody.  

� Stavební práce budou prováděny mimo hnízdní období, tj. mimo období od 1.4 do 15.8., aby dospělí 
ptáci a jejich mláďata nebyli rušeni. 

� Případné kácení dřevin je možné pouze na základě povolení příslušného správního orgánu, za vykácené 
dřeviny bude požadována náhradní výsadba. 

� Při úpravách stávajících polních cest bude možné rozšířit původní cestu pouze na jednu stranu cesty, a to 
z toho důvodu, aby byly co nejméně narušeny již stávají  biotopy. 

� V případě poddolovaného území doporučujeme provést v rámci inženýrsko-geologického průzkumu i 
průzkum na výskyt nezavalených důlních prostor v podloží základových konstrukcí jednotlivých VTE. 
Průzkumem budou vyloučeny vlivy poddolování na stavbu, v případě pozitivních vlivů poddolování na 
základovou půdu lze stavbu „posunout“ mimo hranici ovlivnění. 

� Osvětlení VTE bude plně respektovat závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 19. září 2008  č.j. 
5850-ÚP/2008-1420. 

� V rámci úvah o zmírňujících a kompenzačních opatření na bezobratlé lze uvažovat lokální úpravě 
termínování sečení lučních porostů tak, aby tyto skýtaly alespoň v některých svých částech dostatek 
nektaru pro imaga a úkrytiště.  

� Z hlediska orientace ptáků protahujících za snížené viditelnosti (Kingsley & Whittam 2001) je třeba 
preferovat přerušované červené světlo, a to v minimálním počtu, minimální intenzity a především 
v minimálním počtu záblesků za minutu. Světelná zařízení budou ze stran zastíněna, čímž bude omezena 
jejich viditelnost ze země. 
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Zdravotní, hygienická a bezpečnostní opatření 

� Zařízení staveniště bude vybaveno hygienickým zařízením pro mytí pracovníků výstavby a dostatečným 
množstvím chemických WC. 

� V rámci zařízení staveniště VTE budou k dispozici prostředky pro ochranu zdraví a bezpečnosti 
pracovníků a příslušná protipožární zařízení. Dále musí být provoz VTE vybaven prostředky pro sanaci 
kontaminovaných prostorů při úniku nebezpečných látek.   

� Hlučné práce budou prováděny pouze v denní době a po nejkratší možnou dobu, z hlediska minimalizace 
hlukové zátěže bude organizováno optimální rozmísťování a nasazení stavební a dopravní techniky. 
Konkretizace nasazení techniky bude řešena již v rámci plánu organizace výstavby (POV). 

� V rámci zkušebního provozu VTE bude provedeno kontrolní měření hlukové zátěže   u nejbližších 
objektů obytné zástavby v zájmovém území při plném výkonu VTE. Měření bude provedeno podle 
dispozic KHS Ústeckého kraje, ve smyslu nařízení  vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před 
nebezpečnými účinky hluku a vibrací. 

� Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo docházet ke zvýšení 
hlučnosti provozu VTE. V případě prokázání překročení hygienických limitů hluku omezit výkon tak, 
aby tyto limity byly dodrženy. 

� V případě nutnosti osvětlení použít přerušované bílé nebo červené světlo, a to v minimálním počtu, 
minimální intenzity a především v minimálním počtu záblesku za minutu. Vhodné je stínění světel ze 
strany a jejich případná viditelnost pouze seshora. Osvětlení jednotlivých VTE podléhá nařízení 
civilního a vojenského letectva, druh  požadovaného osvětlení bude investorovi sdělen příslušným 
úřadem. 

� Nutnost zabezpečení informovanosti obyvatelstva před možným odpadem námrazy pod VTE při 
spouštění rotoru – vhodnost umístění informačních tabulí se základními charakteristikami technologie, 
režimem provozu a s popisem významu pro ŽP (nutnost umístění tabule  v dostatečné vzdálenosti od 
VTE, doporučujeme cca 100 m). 

� Pro co nejlepší zažití objektů do podvědomí lidí je důležité opakovaně a cíleně informovat o účincích 
výstavby a provozu větrných elektráren místní obyvatele i podnikatelské subjekty, např. vytvořením 
informačního centra (nebo informačních tabulí) v blízkosti větrného parku nebo dle uvážení.  

� Bude vypracován havarijní plán pro případ nečekané události.  

Podmínky pro fázi likvidace 

� Po ukončení provozu větrné elektrárny bude toto zařízení demontováno a bude zajištěno uvedení terénu 
do přijatelného stavu na náklady provozovatele, tak jak bude ujednáno ve smlouvě s dotčenou obcí – 
majitelem pozemku. 

� O realizaci terénních úprav rozhodne v době likvidace stavby příslušný stavební odbor v souladu 
s rozhodnutím orgánu ochrany přírody. 

Návrh monitoringu 

� Z důvodu předpokládaného delšího časového odstupu od provedeného biologického průzkumu a 
zahájením stavby doporučuje zpracovatel posudku, aby před zahájením prací byl v místech výstavby 
proveden orientační biologický průzkum z důvodu případného výskytu nových, dříve nezaznamenaných 
chráněných druhů rostlin a živočichů (aktualizace). 

� Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zjistit, zda se na ovlivněných 
lokalitách (okolí nové cesty, podzemních kabelových přípojek atd.) nenachází nepůvodní invazní druhy 
rostlin. 

� Při realizaci výstavby bude prováděn průběžný ekologický monitoring. 
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� Na základě výsledků měření hluku (ve zkušebním provozu) bude navržen systém monitorování hlukové 
zátěže související s provozem větrných elektráren s tím, že návrh bude před uvedením stavby do trvalého 
provozu projednán s věcně a místně příslušným orgánem ochrany zdraví. 

� Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zjistit, zda se na dotčených 
lokalitách nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin. V případě potvrzení jejich výskytu bude zajištěna 
jejich likvidace. 

� Na základě podmínek stanovených příslušným orgánem ochrany přírody bude monitorován vliv provozu 
VTE na hnízdící a tažné druhy ornitofauny a na netopýry, zejména z hlediska případných kolizí 
s rotorem VTE. Jedná se o možnost uplatnění metody „BACI“ (Before - After  Control - Impact), a to po 
dobu 3 let.  

Hodnocení: Zpracovatel posudku se ztotožňuje s většinou z navrhovaných opatření k prevenci, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Některá 
opatření byla formálně upravena tak, aby jejich splnění bylo vázáno ke konkrétnímu správnímu 
řízení či etapě přípravy, realizace a provozu záměru.  

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek realizace záměru v návrhu stanoviska pro příslušný 
úřad (Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství), který je součástí 
tohoto posudku. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI 

V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených 
územně samosprávných celků a veřejnosti k projednávané dokumentaci o vlivech zám ěru na 
životní prost ředí. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření. Jednotlivá vyjádření jsou 
uvedena v plném znění v příloze č. 1 posudku.  

Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko 
zpracovatele posudku je napsáno písmem užitým v textu posudku. 

V.1. Vyjád ření dot čených ú řadů státní správy 

Krajský ú řad Ústeckého kraje, Odbor životního prost ředí  

Vyjádření k dokumentaci, bez č.j., formou interní e-mailové zprávy ze dne 2.12.2013 

K záměru nejsou připomínky, další posuzování není požadováno. 

Nevyžaduje další komentář. 

Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem  

Vyjádření k dokumentaci, zn.: ČIŽP/44/IPP/1217305.001/12/ULL ze dne 18.12.2012 

Vyjád ření z hlediska ochrany vod 

Při výstavbě ani provozu není požadavek na zdroj vody. Zároveň se nepředpokládá 
vznik vod odpadních. Při provozu bude nakládáno s nepatrným množstvím 
závadných látek (mazadla), jejichž užívání nepředstavuje významnější riziko pro 
životní prostředí. V rámci záměru se předpokládá vybudování 593 m obslužných 
zpevněných komunikací a položení kabelového vedení v délce 2700 m. Předmětné 
území se nachází v CHOPAV Krušné Hory. Realizace záměru není v rozporu 
s podmínkami stanovenými pro toto území v NV č. 10/1979 Sb. 

Nevyžaduje další komentář. 

Vyjád ření z hlediska ochrany p řírody a krajiny 

I. ČIŽP upozorňuje na nesrovnalosti uvedené v textové části dokumentace: 

1) Seznam záměrů zařazených mezi realizované a seznam záměrů plánovaných 
uvedený na str. 10 neodpovídá skutečnostem uvedeným v tabulce na str. 79, 
navíc mezi plánovanými záměry není uveden Větrný park Chomutov, který se 
stejně jako záměr VTE Blatno, který je mezi plánované záměry zahrnut, 
zájmového území dotýká. 

Přehled realizovaných staveb a plánovaných záměrů v zájmovém území navrhovaného a 
posuzovaného záměru je jednou z informací, které by dokumentace měla pro hodnocení možných 
kumulací vlivů obsahovat. Dokumentace uvádí na str. 10 a 11 přehled realizovaných záměrů a 
dále záměrů plánovaných, které byly podrobeny procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 
případně jsou informace o přípravě záměrů veřejně dostupné. 

Dále je na str. 79, tab. 9, uveden přehled lokalit větrné energetiky v okruhu do 12 km kolem 
posuzovaného záměru (stav k 31.7.2012). Tento přehled je převzat ze studie H.5 Hodnocení 
krajinného rázu (str. 24). 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedenou připomínkou v tom, že dokumentace uvádí některé 
informace bez podrobnějšího komentáře a nepracuje důsledně s údaji uvedenými v odborných 
přílohách. 
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Relevantní zájmové území je vymezeno ve studii H.5. v rozsahu do 12 km od posuzovaného 
záměru, proto přehled záměrů uvedených v této studii a převzatých do dokumentace obsahuje i 
záměry na okraji tohoto území. Přehled na str. 10 a 11 dokumentace uvádí záměry v rozsahu do 
10 km od posuzovaného záměru VTE Mikulovice, tuto informaci však dokumentace neuvádí. 

Větrný park Chomutov se nachází ve vzdálenosti cca 16 až 26 km od posuzovaného záměru „VTE 
Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“, tedy mimo stanovené relevantní zájmové 
území a v oblasti slabé a omezené viditelnosti. Navíc je zřejmé, že v žádné z relevantních 
pohledových situací není reálné, aby u těchto záměrů docházelo k významnější kumulaci. 

Přestože výše zmíněný rozpor může působit poněkud nekonzistentně, nejde o zásadní pochybení, 
protože hodnocení vlivů je provedeno pro větší rozsah zájmového území, než je uvedeno 
v přehledu na str. 10 a 11. Jako nedostatek se z pohledu zpracovatele posudku jeví absence 
přehledného mapového podkladu se zákresem a popisem všech uvedených záměrů v zájmovém 
území (min. v okruhu do 12 km). Takový podklad dokumentace neobsahuje, což značně ztěžuje 
orientaci v prezentovaných informacích. Mapové přílohy ve studii H.5. obsahují sice zákresy 
záměrů, nicméně bez identifikace (popisu) a navíc, na některých mapách jsou některé reálně 
kumulativní záměry překryty legendou, takže jsou na mapě skryty. 

2) Obrázek území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu na str. 16, dle 
nějž je předmětný záměr umisťován do území vhodného pro výstavbu VTE 
neodpovídá obrázku území vhodná pro umístění VTE na str. 28, z nějž je patrné, 
že v zájmovém území není dosažena potřebná průměrná roční rychlost větru. 
Tento rozpor není v dokumentaci nijak komentován. 

Oba zmíněné obrázky mají orientační a informativní charakter, na jejich základě nelze provádět 
žádné závěry o vhodnosti či nevhodnosti umístění VTE z hlediska větrného potenciálu a využití 
energie větru. Ze samotných obrázků (měřítka, podrobnost a čitelnost) je zřejmé, že nejde o 
relevantní podklad pro určení, zda lokalita disponuje dostatečným větrným potenciálem. Z obrázku 
na str. 28 lze maximálně vyčíst, že záměr není v kolizi s územím ochrany přírody (CHÚ), ale i 
v tomto případě se jedná o velmi hrubý a nepřesný zákres, ze kterého nelze záměr ani přesně 
lokalizovat. Z pohledu zpracovatele posudku nelze o zásadní rozpor, nicméně snaha zpracovatele 
dokumentace uvádět maximum dostupných informací zde vede ke zbytečným a zavádějícím 
údajům. 

3) V kapitole D.IV.1. Provozně technická opatření je na str. 101 konstatováno, že 
pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu budou VTE od výšky 40 m opatřeny 
červeným nátěrem s jedním pruhem ve výšce 40 – 43 m. Přitom v hodnocení 
krajinného rázu včetně provedených vizualizací se s takovým nátěrem 
neuvažuje. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s připomínkou v tom smyslu, že navrhované opatření v podobě 
pruhu červené barvy na stožáru VTE ve výšce 40 – 43 m jednak není zohledněno v hodnocení 
vlivů na krajinný ráz (viz str. 2 studie H.5, bod III. Varianty zbarvení) a jednak v uvedené podobě 
ani nevyplývá z žádného předpisu či vyjádření dotčeného správního orgánu. Proto při formulaci 
podmínek v návrhu stanoviska vychází zpracovatel posudku z textu hodnocení krajinného rázu, 
který je uveden na str. 35 studie H.5 a zohledňuje očekávané důsledky záměru na krajinný ráz. 

V hodnocení krajinného rázu se předpokládá, že VTE bude vybavena podobným světelným 
leteckým překážkovým značením jako blízká instalovaná zařízení v lokalitě Strážný bez 
dodatečných barevných nátěrů koncovek rotorových listů a pruhů na tubusu. S těmito podmínkami 
jsou zpracovány i vizualizace záměru a provedeno hodnocení vlivů na krajinný ráz. 

Požadavky na označení větrných elektráren pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu jsou 
uvedeny v leteckém předpisu Letiště - L14, hlava 6 – Vizuální prostředky pro značení překážek, 
část 6.4. Větrné turbíny. Výpis uvedeného bodu je následující (citace): 
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6.4 Větrné turbíny 

6.4.1 Je-li větrná turbína považována za překážku, musí být označena a/nebo osvětlena. 

Poznámka: Viz ust. 4.3.1 a 4.3.2. 

Značení 

6.4.2 Pokud letecko-provozní studie nestanoví jinak, musí být rotorové listy, gondola a horní 2/3 
stožáru větrné turbíny natřeny kontrastními barvami vůči pozadí. 

Osvětlení 

6.4.3 Pokud je osvětlení považováno za nezbytné, musí být použita překážková návěstidla svítivosti dle 
rozhodnutí ÚCL. Pokud se jedná o větrnou farmu, t.j. skupinu dvou a nebo více větrných turbín, měla 
by se považovat za rozsáhlý objekt a měla by být instalována návěstidla: 

a) ohraničující větrnou farmu; 

b) kde vzdálenost mezi nimi po obvodu farmy bude v souladu s požadavky ust. 6.3.14, pokud k tomu 
účelu provedený posudek neumožní použití větších vzdáleností; 

c) taková, která jsou-li záblesková, vydávají záblesky současně; a 

d) také na všech větrných turbínách umístěných kdekoliv v rámci jedné větrné farmy, jejichž výška nad 
mořem významně vyšší než u ostatních turbín. 

6.4.4 Překážková návěstidla musí být instalována na gondole tak, aby byla viditelná z letadla blížícího 
se z jakéhokoliv směru. 
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Pro upřesnění citujeme ještě body 4.3.1. a 4.3.2.: 

4.3 Objekty vně překážkových ploch 

4.3.1 Dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, musí být s ÚCL 
projednávány ty navrhované stavby vně omezení překážkovými plochami, které převyšují výšku 
stanovenou tímto zákonem, za účelem schválení letecko-provozní studie vlivu takové stavby na provoz 
letounů. 

4.3.2 V prostorech vně omezení překážkovými plochami nejméně ty objekty, které dosahují výšky nad 
terénem 100 m nebo více, musí být považovány za překážku, pokud zvláštní letecko-provozní studie 
neukazuje, že nemohou představovat nebezpečí pro letouny. 

Poznámka: Tyto studie mají uvážit povahu provozu a rozlišovat denní a noční provoz. 

Z uvedeného je zřejmé, že konečné značení VTE závisí na tom, zda bude z hlediska leteckého 
provozu považována za překážku a na závěrech letecko provozní-studie vlivu takové překážky na 
provoz letounů. Podmínky v návrhu stanoviska nicméně vycházejí, jak je uvedeno, z provedeného 
posouzení a doložených studií. 

4) V kapitole D.IV.6. Návrh monitoringu je uvedeno, že na základě podmínek 
stanovených příslušným orgánem ochrany přírody bude monitorován vliv 
provozu VTE na hnízdící a tažné druhy ornitofauny a na netopýry, zejména 
z hlediska případných kolizí s rotorem VTE. Není však zřejmé, v rámci jakého 
řízení by tyto podmínky mohly být orgánem přírody uloženy, když v závěry 
biologického hodnocení je na str. 15 konstatováno, že stavba větrné elektrárny 
nezasáhne (a to ani nepřímými vlivy) do žádné populace zvláště chráněných, 
ohrožených či regionálně vzácných druhů rostlin a živočichů. 

Orgán ochrany přírody může podmínky z hlediska jím chráněných zájmů uplatnit v jakémkoli řízení 
jehož bude účastníkem. Prvním z nich je proces posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění platných zákonů. Dalšími 
jsou pak následující správní řízení vedené dle platné legislativy, a není nutné aby se vždy jednalo 
o řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochrany přírody a krajiny, ve znění platných předpisů. Může 
jít o správní řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění platných předpisů, ve kterých je orgán ochrany přírody jedním z účastníků řízení. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedenou připomínkou v tom, že její formulace není zcela 
jasná. Dokumentace obsahuje návrh podmínek vyplývajících z posouzení vlivů na životní 
prostředí, případně z předběžných konzultací s dotčenými správními úřady a platné legislativy. Je 
tedy zřejmé, že uvedenou podmínku navrhuje zpracovatel dokumentace a nikoli orgán ochrany 
přírody. Zpracovatel dokumentace přitom vychází ze zkušeností a analogie z projednání 
obdobných záměrů a současně z platné legislativy, která obsahuje požadavek na monitorování 
vlivů záměrů na životní prostředí v obecné podobě. 

Požadavek na monitoring se nevylučuje se závěry dokumentace, která hodnotí vlivy na ornitofaunu 
jako nízké až zanedbatelné. Zpracovatel posudku se také přikládání k názoru, že navrhovaný 
monitoring je dostačující a vhodnou formou sledování důsledků posuzovaného záměru na životní 
prostředí a podmínky monitoringu uvádí v návrhu stanoviska.  

II. Záměr se dotýká řady uvedených státem chráněných zájmů ochrany přírody, 
k jejichž vyhodnocení v jednotlivých přílohách má ČIŽP následující připomínky: 

• Vliv záměru na prvky ÚSES a VKP byl vyhodnocen v příloze H.7. předložené 
dokumentace a ČIŽP k němu nemá zásadní připomínky. 

Nevyžaduje další komentář. 
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• Vliv záměru na krajinný ráz byl vyhodnocen v příloze H.5 (dále jen HKR), ČIŽP 
k němu má následující připomínky: 

HKR nezohledňuje požadovaný ochranný nátěr, vychází tak ze zcela jiných 
východisek, než je uvedeno v závěru dokumentace (viz. str. 2 a str. 3 bod I B), 
nelze proto HKR považovat za úplné a objektivní. 

Problematika barevného řešení VTE z hlediska bezpečnosti leteckého provozu je podrobně 
komentována v předchozím textu posudku (text k připomínce I.3.). Zpracovatel posudku 
konstatuje, že hodnocení krajinného rázu je za podmínek v něm uvedených úplné a objektivní. 
Podmínka uvedená v textu dokumentace (kapitola D.IV.1. Provozní a technická opatření, str. 101) 
nevychází z žádného konkrétního požadavku a není ani obsažena v návrhu stanoviska, resp. její 
znění je upraveno tak, aby odpovídalo podmínkám hodnocení i platných předpisů. 

K dalšímu obecnému východisku, že nelze obecně jednoznačně určit, zda je 
projev větrných elektráren v krajině pozitivní nebo negativní by ČIŽP chtěla 
upozornit, že ve schválených Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (dále 
jen ZÚR) je jednoznačně určen v jakých lokalitách je jejich umístění považováno 
za nežádoucí. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokument, který prošel řádných 
schvalovacím procesem, lze jej považovat za objektivní podklad. Nemůžeme proto 
souhlasit s výše uvedeným východiskem opakovaným poukazováním na 
subjektivní aspekt hodnocení krajinného rázu (viz. str. 4). 

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje nelze zaměňovat s posouzením vlivů na krajinu a 
krajinný ráz jakéhokoli konkrétního záměru VTE, tedy ani záměru, který je předmětem předložené 
dokumentace a tohoto posudku. 

V zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje je uvedeno (citace): 

Plochy a koridory pro lokalizaci velkých větrných elektráren, tj. zařízení, jejichž nosný sloup je vyšší 
než 35 m: 

� ZÚR ÚK nevymezují na území Ústeckého kraje konkrétní plochy a koridory pro výstavbu velkých 
větrných elektráren a staveb souvisejících. 

Pro územně plánovací činnost obcí a rozhodování v území stanovují ZÚR ÚK pro plochy a koridory 
velkých větrných elektráren a souvisejících staveb tyto úkoly: 

(1) Návrhy na lokalizaci ploch a koridoru pro výstavbu velkých větrných elektráren a staveb 
souvisejících, jako specifických zařízení nadmístního významu, odpovědně posuzovat ve vztahu k 
ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a krajinného rázu, s ohledem na konkrétní urbanistické, 
územně technické a klimatické podmínky. 

(2) Plochy a koridory pro výstavbu velkých větrných elektráren a staveb souvisejících, nevymezovat v 
dále uvedených územích:  

a) území s preferencí ochrany přírody a krajiny 

− velkoplošná zvláště chráněná území (NP a CHKO) a navazující 3 km pásmo, 

− maloplošná zvláště chráněná území (NPR, NPP, PR, PP) a jejich ochranná pásma, 

− území přírodních parků (PPk), 

− území s vymezeným ÚSES, 

− pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), 

− území NATURA 2000 - evropsky významné lokality (EVL), ptačí oblasti (PO), 

− území významných krajinných prvků (VKP). 
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b) území s preferovanou funkcí osídlení, rekreace, lázeňství, památková péče 

− území jader městských zón a příměstských oblastí, 

− území v okruhu 3 km od zastavěných území a zastavitelných ploch obcí, 

− území v okruhu 2 km od rozptýlených trvale obydlených nebo rekreačních objektů, 

− území v okruhu 3 km od rekreačních areálů a hranic areálu lázní, 

− území ochranných pásem památkových objektů a areálů a v okruhu 3 km od hranic těchto 
ochranných pásem, 

− území krajinných památkových zón a v okruhu 3 km od jejich hranic, 

− území v pásmu 3 km podél státních hranic ČR/SRN. 

V kapitole 13. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) ZÚR UK se uvádí (citace): 

Úkoly pro územně plánovací činnost obcí a rozhodování v území stanovené v kapitole 4.4.1 pro plochy 
a koridory velkých větrných elektráren, tj. zařízení jejichž nosný sloup je vyšší než 35 m a související 
stavby uvedené pod bodem (2) budou uplatňovány od nabytí účinnosti OOP ZÚR ÚK s výjimkou 
území, pro která do nabytí účinnosti OOP měly jednotlivé obce platné ÚPD, ve kterých byly vymezeny 
plochy pro umístění velkých větrných elektráren (VVE) a tím byly vytvořeny podmínky pro realizaci 
záměrů, nebo pro která do nabytí účinnosti OOP zastupitelstva obcí rozhodla o pořízení ÚPD či jejich 
změn, ve kterých budou vymezeny plochy pro umístění VVE. Pro tato území budou úkoly pro územně 
plánovací činnost obcí a rozhodování v území stanovené pod bodem (2) uplatňovány nejpozději po 
dvou letech od nabytí účinnosti OOP ZÚR ÚK. 

Datum nabytí účinnosti ZÚR ÚK je 20.10.2011, od tohoto data nejdéle do dvou let musí být 
schválen územní plán obce tak, aby bylo možno uplatnit vyjímky vůči výše uvedeným podmínkám 
ZÚR. Jde o zcela legitimní proces, který dává jasné podmínky všem zúčastněným stranám. Lze 
mít samozřejmě námitky vůči tomu, aby ve schvalovaných územních plánech obcí (ať nových či 
změnách) byly zahrnuty lokality VTE, které odporují obecným podmínkám ZÚR ÚK. Současně je 
ale nutno vnímat, že schvalování územních plánů je veřejným procesem a musí v něm být 
zohledněny jak návrhy obcí a investorů, tak připomínky všech zúčastněných subjektů. 

Problematika územního plánování je zcela samostatnou oblastí, která jde paralelně s procesem 
posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Hodnocení jednoho konkrétního záměru suplovat ani 
hodnotit územně plánovací podklady či dokumenty. Tyto otázky jsou zkoumány v navazujících 
správních řízení o povolení záměru ve smyslu platných zákonů. 

Předložené HKR včetně vizualizace nemůže ČIŽP považovat za úplné a objektivní 
dále z toho důvodu, neboť jak již bylo uvedeno, do hodnocení záměru v kumulaci 
s dalšími uvažovanými VTE není zahrnut Větrný park Chomutov, pro nějž bylo 
vydáno souhlasné stanovisko EIA. Navíc provedené vizualizace nezahrnují ani 
plánované záměry v HKR uvedené. 

Větrný park Chomutov se nachází ve vzdálenosti cca 16 až 26 km od posuzovaného záměru „VTE 
Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“, tedy mimo stanovené relevantní zájmové 
území (okruh do 12 km od posuzovaného záměru) a v oblasti slabé a omezené viditelnosti. Navíc 
je zřejmé, že v žádné z relevantních pohledových situací není reálné, aby u těchto záměrů 
docházelo k významnější kumulaci.  

Hodnocení záměru na krajinný ráz obsahuje čtyři modelové stavy, z nichž lze jako rozhodující brát 
modelový stav C, který zahrnuje kumulovaný vliv hodnoceného záměru a stávajících staveb VTE. 
Stav A představuje samotný posuzovaný záměr a stav B pouze stávající provozované VTE ve 
vymezeném zájmovém území. 
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Navíc je v hodnocení prezentován stav D, který zahrnuje všechny stávající i uvažovaná zařízení 
VTE v zájmovém území. Vzhledem k tomu, že pro posouzení krajinného rázu je rozhodující 
modelový stav C, který je rovněž nejreálnější situací, je modelový stav D hodnocen pouze okrajově 
a pro vybrané situace, ve kterých bude vliv uvažovaných záměrů nejvíce patrný.  

Zpracovatel posudku s obsahem i závěry hodnocení krajinného rázu souhlasí bez zásadních 
připomínek. 

Umístěním tohoto záměru v kumulaci s ostatními záměry vznikne oblast 
několika desítek km2 téměř souvisle vizuálně kontaminovaná stavbami větrných 
elektráren. S ohledem na stávající způsob využití území proto ČIŽP nemůže 
souhlasit se závěry hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz z hlediska celkové 
míry projevu jako mírně negativní. Oprávněnost připomínek ČIŽP týkajících se 
problematiky ochrany krajinného rázu opakovaně vznášených k dokumentacím 
jednotlivých záměrů výstavby VTE i požadavku důsledného vyhodnocení 
kumulativních vlivů potvrzuje i Politika územního rozvoje 2008, která pro 
Specifickou oblast Krušné hory (SOB6) stanovuje úkol účinným způsobem 
regulovat a zamezit rizikům překotně se rozvíjející výstavby větrných elektráren, 
včetně souvisejících zařízení, z hlediska kumulace vlivů na životní prostředí, 
krajinu a osídlení, rekreaci a cestovní ruch, který je dále upřesněn v Zásadách 
rozvoje Ústeckého kraje např. v bodě 5.1. Upřesnění územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje (body 1., 2. a 9.), 
v bodě 5.3. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
kulturních hodnot území kraje (body 25. a 27.) a v bodě 6. Vymezení cílových 
charakteristik krajiny, KC Krušné hory – náhorní plošiny a KC Krušné hory – 
svahy, vrcholy a hluboká údolí. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěry hodnocení krajinného rázu (jak je uvedeno 
v předchozích částech posudku). Je nutno rovněž vnímat, že hodnocení je různé pro jednotlivé 
dílčí charakteristiky a oblasti, a vliv záměru se pohybuje od vlivu nulového až po vliv málo 
významný, mírně negativní. 

Přestože hodnocení krajinného rázu obsahuje do jisté míry subjektivní hlediska hodnotitele, 
zpracovatel předloženého hodnocení využívá metodiky, které umožňují snížit subjektivitu 
hodnocení na co nejnižší úroveň a naopak posílit objektivní hlediska, která jsou platná a ověřitelná. 
Za tímto účelem jsou zpracovány mapy vizuálního vlivu záměru, které ukazují rozsah a velikost 
(význam) očekávaného vizuálního impaktu posuzovaného záměru, dále fotorealistické vizualizace 
(zákres záměru do pořízených panoramat území) a hodnocení vlivu na krajinný ráz, které 
umožňuje podrobněji vyhodnotit dopady záměru na jednotlivé charakteristiky území. 

Tímto hodnocením nejsou nijak zpochybněny ani popřeny požadavky ZÚR ÚK ani Politiky 
územního rozvoje 2008, na které se ČIŽP odvolává. Nicméně jde o dokumenty specifikující 
požadavky na územní rozvoj daného území a nikoli zásady pro hodnocení vlivů konkrétních 
záměrů na životní prostředí. Pokud by tomu tak bylo, byl na místě plošný zákaz staveb charakteru 
VTE, který by jednoznačně omezil jejich realizaci.  

Pro uplatnění ZÚR ÚK je nutné využívat nástroje územního plánování, to znamená územní plány 
obcí a samozřejmě navazující povolující řízení k těmto stavbám.  

Provedené HKR včetně vizualizace považuje ČIŽP za nedostatečné i vzhledem 
k tomu, že dojde k vizuálnímu ovlivnění NPR Jezeří a zámku Jezeří. Tato 
skutečnost není v HKR nijak podrobněji komentována. 

NPR Jezeří se nachází ve vymezené oblasti krajinného rázu (OKR) Jezeřský svah a zámek Jezeří 
se nachází na rozhraní OKR Jezeřský svah a Litvínovské Podkrušnohoří.  

NPR Jezeří je jako maloplošné zvláště chráněné území zakresleno na mapových přílohách studie 
H.5. Současně je vliv na ZCHÚ v OKR Jezeřský svah hodnocen jako nulový a to jak z hlediska 
vizuální kolize, tak z hlediska územních či funkčních vlivů na ZCHÚ. 
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Problematika možného ovlivnění zámku Jezeří je komentována ve studii H.5. (str. 32, citace): 

Výrazným prvkem předmětného úseku krušnohorského čelního svahu je i zámek Jezeří. Ten je sice 
situován mimo přímý vizuální kontakt s VTE Mikulovice a vzájemná pozice obou objektů prakticky 
vylučuje i přímé kolizní pohledy z třetích míst, v panoramatech z podhůří bude ale posuzovaný záměr 
poněkud odpoutávat pozornost od zámku jako stávajícího pohledového těžiště, což lze posuzovat jako 
mírné dotčení externí kulturní dominanty OKR. 

Zámek Jezeří je rovněž patrný na vizualizaci ve studii H.5., příloha č. 3, list 4, pohled 3.08. 
Z pohledu a vizualizace je zřejmé, že zámek Jezeří se nachází mimo možné pohledové kolize se 
záměrem. 

ČIŽP se proto nemůže ztotožnit se závěry předloženého HKR a požaduje jeho 
dopracování ve smyslu uvedených připomínek. 

Zpracovatel posudku se s předloženým hodnocením krajinného rázu i s jeho závěry ztotožňuje a 
považuje zpracované HKR za dostačující. 

• Vliv záměru na flóru a faunu byl vyhodnocen v příloze H.7 a ČIŽP k němu má 
následující připomínky: 

Příloha H.7 je v dokumentaci označena jako Celoroční biologické hodnocení 
záměru výstavby VTE Nová ves v Horách – lokalita Mikulovice, samotná příloha 
je pak nazvána Základní přírodovědný průzkum území pro výstavbu VTE Nová 
Ves v Horách – lokalita Mikulovice. Jak opakovaně ČIŽP upozorňuje, kategorie 
biologického hodnocení je upravena zákonem č. 114/1992 Sb., a vyhláškou č. 
395/1992 Sb., případně příslušným metodickým pokynem, a musí splňovat 
daná kriteria. Základní přírodovědný průzkum tato kriteria nesplňuje, proto je 
nutno označení jednotlivých hodnocení důsledně rozlišovat a uvedený rozpor 
odstranit. 

Další připomínku ČIŽP vznesla již výše v bodu 4 tohoto vyjádření. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedenou připomínkou, nepovažuje však uvedený rozpor za 
zásadní. Jedná se v podstatě o formální nedostatek, který ukazuje na některé drobnější 
nedostatky dokumentace. 

Je zřejmé, že příloha H.8. (v dokumentaci chybně uvedeno jako H.7.) obsahuje přírodovědný 
průzkum a hodnocení vlivů na flóru a faunu zjištěnou v zájmovém území záměru. Nejde tedy o 
biologické hodnocení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, jak je tato příloha označena v hlavním textu dokumentace. 

Přírodovědné hodnocení v příloze H.8. posuzuje danou lokalitu z hlediska biotopů, zjištěných 
druhů rostlin a živočichů se zřetelem na zvláště chráněné druhy s vyhodnocením předpokládaných 
vlivů na jednotlivé složky. Hodnocení a průzkum vychází z dlouhodobého sledování celé lokality a 
ze zjištění, která byla zatím získána v rámci dlouhodobého monitoringu prováděného v oblasti již 
provozované navazující farmy větrných elektráren. 

Uvedený nedostatek nemá vliv na závěry hodnocení vlivů na flóru a faunu, lze jej hodnotit jako 
formální, a není důvodem k vrácení dokumentace k doplnění. 
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Dle názoru ČIŽP OI Ústí na Labem dokumentace nesplňuje požadavky dané 
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění, zejména náležitosti dané v příloze č. 4 části C. ČIŽP proto požaduje 
dopracovat dokumentaci ve smyslu výše uvedených připomínek a tak, aby 
respektovala stávající právní stav v řešeném území, platné územní regulativy 
a rovněž splňovala legislativní náležitosti. 

Zpracovatel posudku se nedomnívá, že nedostatky dokumentace jsou takového charakteru, aby 
bylo požadováno dopracování dokumentace. Dokumentace splňuje náležitosti přílohy č. 4 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a je dostačující pro zpracování posudku a 
návrhu stanoviska. 

Většina připomínek je komentována v předchozím textu u jednotlivých bodů. To se týká i otázky 
územních regulativů a platných územně plánovacích podkladů a dokumentací, včetně aktuálního 
stavu a jejich uplatnění. 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídle m v Ústí nad Labem  

Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KHSUL 38737/2012 ze dne 22.11.2012 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje jako dotčený orgán státní správy (dále 
jen KHS) vydala následující vyjádření: K předložené dokumentaci záměru stavby 
„VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ na životní prostředí 
nemáme připomínky. 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nevyžaduje další komentář. 

Městský ú řad Litvínov, odbor životního prost ředí 

Vyjádření k dokumentaci č.j.: MELTD 49373/2012 OŽP/KUE/208.2 

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, se jako dotčený 
správní úřad vyjadřuje k dokumentaci: 

a) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – bez připomínek; 

b) z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa – bez 
připomínek; 

c) z hlediska nakládání s odpady – bez připomínek; 

d) z hlediska ochrany ovzduší – bez připomínek; 

e) z hlediska ochrany přírody a krajiny má tyto připomínky: 

− vzhledem k tomu, že se jedná o záměr, pro který jsou větrné charakteristiky 
klíčové, měly by dokumentace obsahovat více podrobnějších informací o 
větru, jeho směrech, větrnou růžici apod., 

Uvedené informace o energetickém potenciálu lokality pro využití větrné energie jsou podstatné 
pro volbu umístění stavby a tedy pro investora, aby vybral takovou lokalitu, která bude z tohoto 
hlediska vyhovující. Tyto informace jsou také předmětem kapitoly B.I.5. Zdůvodnění záměru a jeho 
umístění. Není účelem hodnocení vlivů na životní prostředí zkoumat vhodnost lokality z hlediska 
energetického potenciálu, ale pouze z hlediska vlivů na životní prostředí. Nevhodné umístění VTE 
by bylo proti smyslu její realizace a nelze tedy předpokládat, že by do takového záměru investor 
vkládal své prostředky. 

V blízkosti plánovaného záměru jsou již stavby VTE realizovány a větrné podmínky Krušných hor 
jsou pro větrnou energetiku všeobecně známé. Není tedy důvod podrobněji zkoumat podrobněji 
větrné charakteristiky a je pouze na oznamovateli zda takové informace zveřejní či nikoli. 
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− v dokumentaci je na str. 23 (B.I.9) je uvedeno, že bude vydáno dle § 4 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb.,, závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona. 
V hodnocení vlivů na ÚSES str. 5 je konstatováno, že nebudou narušeny 
významné krajinné prvky. Strana 50 předložené dokumentace uvádí, že 
uvažovaný záměr do významných krajinných prvků bude zasahovat, str. 86, 
že se do VKP nebude zasahovat. Je nutné odstranit rozpory a konkretizovat o 
jaké významné krajinné prvky půjde a předložit vyhodnocení vlivů záměru na 
významné krajinné prvky, 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s připomínkou v tom, že dokumentace obsahuje některé 
nesprávné informace o výskytu a zásahu do VKP. Jako relevantní lze brát popis a hodnocení 
v příloze H.7., ve které jsou hodnoceny vlivy na ÚSES a VKP v dostačující podrobnosti a úplnosti. 
Proto také údaje z vlastní dokumentace lze chápat jako nesprávné, nicméně jde v podstatě o 
chyby formálního charakteru, které na reálné situaci a jejím hodnocení nic nemění. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěry hodnocení v příloze H.7., kde je věrohodně 
doloženo, že záměrem nebudou narušeny (to znamená nebudou dotčeny územně ani funkčně) 
žádné významné krajinné prvky chráněné ze zákona ani významné krajinné prvky registrované. 
Není tedy nutné ani žádat o závazné stanovisko k zásahu do VKP, jak je v dokumentaci uvedeno. 

− na str. 80 je konstatováno, že cca 320 m SZ směrem od posuzované věže VTE 
se nachází mokřad, vyhodnocení možných vlivů chybí. Také v hodnocení 
vlivů na ÚSES o mokřadu není zmínka, 

Uvedený mokřad není významným krajinným prvkem ze zákona a není ani jako VKP registrován, 
dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je tedy nutno na něj nahlížet jako na 
součást vodního režimu krajiny, který je hodnocen v rámci vlivů na povrchové a podzemní vody. 
Vlivy na vodní toky jako VKP ze zákona a jejich doprovodné prvky, mezi něž patří i prameniště či 
mokřady, jsou hodnoceny v příloze H.7. (str. 4, citace): 

Žádný ze stavebních objektů záměru není v kontaktu s vodotečemi a jejich doprovodnými fenomény ani 
není vůči hydrologické síti řešeného území v pozici, z níž by na vodoteče a na ně vázané prvky mohl 
mít nepřímý destabilizující vliv (velmi nízká pravděpodobnost podobných vlivů vyplývá i z charakteru 
záměru – VE nejsou zdrojem odpadních vod ani kontaminovaných splachů apod.; z tohoto hlediska je 
pouze nutno zamezit nestandardním situacím během stavebních prací). 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením a jeho závěry ztotožňuje. Negativní ovlivnění 
mokřadu ve vzdálenosti cca 300 m SZ od záměru (jako např. ovlivnění vodního režimu) není 
očekáváno. 

− na str. 101 je uvedeno, že VTE od výšky 40 m budou opatřeny červeným 
nátěrem s jedním pruhem ve výšce 40 – 43 m. V hodnocení krajinného rázu 
se s tím opatřením neuvažuje, 

Problematika barevného řešení VTE z hlediska bezpečnosti leteckého provozu je podrobně 
komentována v předchozím textu posudku (text k připomínce I.3., ČIŽP). Zpracovatel posudku 
konstatuje, že hodnocení krajinného rázu je za podmínek v něm uvedených úplné a objektivní.  

Z uvedeného rozboru je zřejmé, že konečné značení VTE závisí na tom, zda bude z hlediska 
leteckého provozu považována za překážku a na závěrech letecko provozní-studie vlivu takové 
překážky na provoz letounů. Podmínky v návrhu stanoviska nicméně vycházejí, jak je uvedeno, 
z provedeného posouzení a doložených studií. 
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− základní přírodovědný průzkum konstatuje, že ornitofauna nebude 
negativními vlivy dotčena. Strana 105 D.IV.6. Návrh monitoringu – uvádí, na 
základě podmínek stanovených příslušným orgánem ochrany přírody bude 
monitorován vliv provozu VTE na hnízdící a tažné ptáky ornitofauny a na 
netopýry, zejména z hlediska případných kolizí s rotorem VTE, 

Požadavek na monitoring se nevylučuje se závěry dokumentace (včetně odborného hodnocení 
v příloze H.8.), která hodnotí vlivy na ornitofaunu jako nízké až zanedbatelné. Zpracovatel 
dokumentace přitom vychází ze zkušeností a analogie z projednání obdobných záměrů a 
současně z platné legislativy, která obsahuje požadavek na monitorování vlivů záměrů na životní 
prostředí v obecné podobě. 

Zpracovatel posudku se přikládání k názoru, že navrhovaný monitoring je dostačující a vhodnou 
formou sledování důsledků posuzovaného záměru na životní prostředí a podmínky monitoringu 
uvádí v návrhu stanoviska.  

− stavba o celkové výšce 150 m významně zasáhne do krajinotvorného 
horizontu Krušných hor a bude mít negativní dopad na MKR Nová Ves 
v Horách a na OKR Litvínovské Podkrušnohoří. Záměr bude celoplošně 
viditelný v bezlesém území v těsné blízkosti Mikulovic a Nové Vsi v Horách. 
Orgán ochrany přírody se nemůže ztotožnit s tvrzením, že VTE Mikulovice 
žádné nové významnější vizuální kolize nezpůsobí. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěry hodnocení krajinného rázu (jak je uvedeno 
v předchozích částech posudku). Je nutno rovněž vnímat, že hodnocení je různé pro jednotlivé 
dílčí charakteristiky a oblasti, a vliv záměru se pohybuje od vlivu nulového až po vliv málo 
významný, mírně negativní. 

Přestože hodnocení krajinného rázu obsahuje do jisté míry subjektivní hlediska hodnotitele, 
zpracovatel předloženého hodnocení využívá metodiky, které umožňují snížit subjektivitu 
hodnocení na co nejnižší úroveň a naopak posílit objektivní hlediska, která jsou platná a ověřitelná. 
Za tímto účelem jsou zpracovány mapy vizuálního vlivu záměru, které ukazují rozsah a velikost 
(význam) očekávaného vizuálního impaktu posuzovaného záměru, dále fotorealistické vizualizace 
(zákres záměru do pořízených panoramat území) a hodnocení vlivu na krajinný ráz, které 
umožňuje podrobněji vyhodnotit dopady záměru na jednotlivé charakteristiky území. 

f) z hlediska ochrany vod – vzhledem k lokalizaci uvažovaného záměru do 
CHOPAV Krušné hory a s ohledem na nakládání se závadnými látkami (např. 
oleji) v průběhu realizace stavby, doporučujeme investorovi stavby zpracovat 
havarijní plán pro ochranu vod. 

Požadujeme, aby předložená dokumentace byla na základě uvedených 
připomínek dopracována. 

Zpracovatel posudku se nedomnívá, že nedostatky dokumentace jsou takového charakteru, aby 
bylo požadováno dopracování dokumentace. Dokumentace splňuje náležitosti přílohy č. 4 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a je dostačující pro zpracování posudku a 
návrhu stanoviska. 
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V.2. Vyjád ření dot čených územních samosprávných celk ů 

Ústecký kraj, Rada Ústeckého kraje 

Vyjádření k dokumentaci – výpis z usnesení ze 3. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. 
volební období 2012 - 2016, konané dne 5.12.2012, odesláno dne 18.12.2012 

Rada Ústeckého kraje nesouhlasí s předloženým záměrem z důvodu nepřijatelnosti 
vlivu hluku na pocity subjektivního obtěžování a rušení spánku. 

Uvedené vlivy záměru spočívající v pocitech subjektivního obtěžování a rušení spánku jsou 
popsány na základě zpracovaného hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které je přílohou 
dokumentace (H.4.). V závěrech tohoto hodnocení se dále uvádí (citace): 

Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené nejistoty předpokládat, 
že v místech obytné zástavby nedojde k významnému zvýšení rizika vážných akutních ani 
chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné hlukové i světelné (flickeru) situace. 
Zdravotní účinky realizace záměru jsou omezeny na pocity subjektivního obtěžování či rušení spánku. 
V této souvislosti je třeba si dále uvědomit, že v případě obtěžování se jedná o subjektivní vnímání, v 
rámci kterého se uplatňuje mimo jiné i emoční složka. Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji 
obtěžování, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má zdroj nějaký 
ekonomický význam. 

V této souvislosti je vhodné uvést, že Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje jako dotčený 
orgán státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví vydala k předložené dokumentaci vyjádření, 
ve kterém konstatuje, že k záměru nemá připomínky a s jeho realizaci souhlasí.  

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením jak v dokumentaci tak ve vyjádření KHS  
ztotožňuje a nepovažuje možné subjektivní obtěžování a rušení spánku za důvod 
k nesouhlasnému stanovisku. K ochraně obyvatel, jejich zdraví i psychické pohody, jsou navržena 
opatření, která směřují k vyloučení či minimalizaci negativních důsledků záměru. 

Obec Nová ves v Horách 

Vyjádření k dokumentaci, zn.: 0791/2012 ze dne 4.12.2012 

Zastupitelstvo obce projednalo posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 
Sb., a souhlasí se záměrem výstavby VTE Mikulovice na pozemkové parcele č. 
360/2 v k.ú. Mikulovice v Krušných horách pro firmu WIND-TECH a.s. Brno. 
Schváleno usnesením č. 226 ze dne 3.12.2012. 

Nevyžaduje další komentář.  

Město Horní Ji řetín 

Vyjádření k dokumentaci, zn.: 889/2012/TR ze dne 19.12.2012 

Město Horní Jiřetín nemá žádné připomínky k předložené dokumentaci zpracované 
dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živtní prostředí, 
týkající se záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 k.ú. Mikulovice“, jehož 
oznamovatele je firma Wind Tech, a.s. Moravské nám. 3, 602 00 Brno. 

Nevyžaduje další komentář. 

V.3. Vyjád ření veřejnosti 

V průběhu zveřejnění dokumentace nebylo k dokumentaci záměru „VTE Mikulovice na pozemku 
p.č. 360/3 k.ú. Mikulovice“ uplatněno žádné vyjádření veřejnosti. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM ĚRU 
Z HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů 
na životní prostředí pro záměr 

VTE Mikulovice na pozemku p. č. 360/3 v k.ú. Mikulovice  

zpracovaná Mgr. Lubošem Motlem (držitel autorizace č.j. 1522/243/OPVŽP/99 ze dne 15.9.1999, 
prodloužené rozhodnutím MŽP ze dne 4.2.2011 pod č.j. 6741/ENV/11). 

Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu. 

Na základě předložené dokumentace, obdržených vyjádření dotčených správních úřadů a 
dotčených územně samosprávných celků ke zveřejněné dokumentaci, na základě prohlídky 
zájmového území a ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že 
posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný . 

Realizací posuzovaného záměru nebude při respektování doporučených opatření významně 
negativně ovlivněno veřejné zdraví, ani nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé 
složky životního prostředí. 

Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v 
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí 
v zájmovém území záměru. 

Mezi oblasti, kterým je nutné v ěnovat zvláštní pozornost  v následujících fázích přípravy, 
výstavby a užívání stavby, patří u hodnoceného záměru: 

→ ochrana vod  – vyloučení či eliminace zásahu do podzemních vod v etapě výstavby; 

→ ochrana p řed nadm ěrným hlukem  – omezení emisí hluku ze zařízení a eliminace vlivů 
hluku z VTE v jejím okolí; 

→ ochrana krajinného rázu  – barevné řešení všech částí VTE tak, aby nedošlo ke 
zvýraznění konstrukčních prvků VTE na přírodním pozadí, naopak žádoucí je maximální 
utlumení barevnosti konstrukcí a tím i vizuálního vnímání VTE v blízkém i širším okolí 
záměru; 

→ řízení provozu za řízení – řízení provozu za účelem omezení flicker efektu v nejbližším 
okolí zařízení a vyloučení rizikových situací  (námraza, silný vítr apod.). 

Vlivy v základních složkách  a charakteristikách (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, voda, půda, 
geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou 
zákony a dalšími právními normami či předpisy. 

Vlivy v ostatních složkách  životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až 
nulové, lokální, bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách 
životního prostředí. 

Vlivy v etap ě výstavby  jsou hodnoceny jako nízké, lokálního charakteru, bez rizika významných 
negativních dopadů na životní prostředí. 

Pro navazující etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzované stavby jsou v návrhu 
stanoviska formulovány podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  ÚSTECKÉHO  KRAJE 
odbor životního prostředí a zemědělství 

 

 V Ústí nad Labem dne  ………  2013  

 Č.j.:  

 

STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIV Ů  PROVEDENÍ  ZÁM ĚRU 
NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ 

 
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  
v platném znění 

 
 
I.   IDENTIFIKA ČNÍ  ÚDAJE 

1. Název záměru   

VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Posuzovaným záměrem je novostavba jedné VTE o výkonu 2 MW a navazující infrastruktury (úprava a 
stavba 593 m obslužných komunikací, pokládka 2 700 m kabelové trasy o napětí 22 kV) k přípojnému 
místu č. 1000039222.  

Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, bod 3.2 „Větrné elektrárny od maximálního výkonu 500 
kWe.“ 

VTE bude situována v území vrcholové partie Krušných hor jižně od obce Nová Ves v Horách, v k.ú. 
Mikulovice. 

Základní kapacitní údaje jsou následující: 

 Celkový jmenovitý výkon     2 MW 

 Výška stožáru         100 m 

 Průměr rotoru         100 m 

 Celková výška         150 m 

 Zpevněná manipulační plocha    750 m2 

 Obslužné komunikace       593 m 

 Kabelové vedení        2 700 m 

Výstavba větrné elektrárny  je projekt směřující k využití větrné energie jako obnovitelného zdroje 
energie. 
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Stavba zahrnuje tyto stavební objekty: 

Větrná elektrárna REpower MM100 o výkonu 1800 – 2000 kWe, výška stožáru 100 m, průměr 
rotoru 100 m, celková výška 150 m.  

Spodní stavba VTE představuje zpevněné manipulační plochy o rozměru 750 m2, základy pro 
stožár o zastavěné ploše 180 m2, základová patka o průměru 6 m a ploše 30 m2. 

Komunikace – nová účelová komunikace v délce 512 m a oprava stávající komunikace v délce 81 
m. Povrch komunikací i zpevněné plochy bude zpevněn štěrkem. 

Kabelové trasy budou sloužit pro vyvedení výkonu do trafostanice a dále do rozvodny vybudované 
pro VTE Strážný vrch. 

3. Umístění záměru 

Kraj:      Ústecký 
Obec:     Nová Ves v Horách 
Katastrální území:  Mikulovice v Krušných horách (706001) 

4. Obchodní firma oznamovatele 

Wind Tech, a.s. 

5. IČ oznamovatele 

6070 6376 

6. Sídlo oznamovatele 

Moravské nám. 3, 602 00 Brno 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ  

1. Dokumentace 

Dokumentaci vlivů záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ na životní 
zpracoval v listopadu 2012 Mgr. Luboš Motl (držitel autorizace č.j. 1522/243/OPVŽP/99 ze dne 
15.9.1999, prodloužené rozhodnutím MŽP ze dne 4.2.2011 pod č.j. 6741/ENV/11). 

Dokumentace byla předložena příslušnému úřadu v červnu 2011. 

2. Posudek 

Posudek o vlivech záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ zpracoval 
v květnu 2013 Ing. Alexandr Mertl (držitel autorizace č. j. 961/196/OPV/93, prodloužené rozhodnutím 
Ministerstva životního prostředí č.j.: 50206/ENV/11 ze dne 15.7.2011). 

Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu v květnu 2013. 

4. Veřejné projednání 

 Bude doplněno po veřejném projednání. 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Časový  průběh celého procesu posuzování: 

� Dokumentaci ve smyslu §8 zákona zpracoval Mgr. Luboš Motl, autorizovaná osoba ze zákona. 

� Investor (ze zákona oznamovatel), kterým je společnost Wind Tech, a.s., předložil dokumentaci k 
projednání Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru ŽPaZ, dne 15.11.2012. 



VTE Mikulovice na pozemku p. č. 360/3 v k.ú. Mikulovice                                                     A.M.-Ekologické inženýrství 
 

� Posudek - EIA                                                                            strana : 47 

� Dokumentace byla Krajským úřadem, odborem ŽPaZ, vypravena k vyjádření dotčeným subjektům 
a zveřejněna dne 22.11.2012. 

� Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl zadán Ústeckým krajem Ing. Alexandru 
Mertlovi, autorizované osobě ze zákona. 

� Posudek byl doručen Krajskému úřadu, odboru ŽPaZ, v květnu 2013. 

� Posudek společně s oznámením o veřejném projednání byl rozeslán dne … (bude doplněno). 

� Oznámení o posudku a veřejném projednání bylo na příslušné úřední desce zveřejněno dne … (bude 
doplněno). 

� Veřejné projednání posudku a dokumentace včetně vyjádření k nim došlých bylo svoláno na … 
(bude doplněno). 

Závěry zpracovatele posudku: 

 Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními 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 zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 
Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb. a 167/2012 Sb., a 
vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s 
posuzováním vlivů na životní prostředí. 

 Vlivy záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ na životní prostředí 
a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek. 

 K dokumentaci záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ byla doručena 4 
vyjádření dotčených úřadů státní správy a 3 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. 

 Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení a obecně prospěšných společností k dokumentaci ve smyslu 
§ 23 odst. 9 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 platných předpisů, nebyla 
obdržena. 

 Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších zjištěných 
informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k záměru „VTE Mikulovice na 
pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ z hlediska vlivů na životní prostředí v předložené variantě 
navrhovaného umístění i technického řešení a navrhuje podmínky pro navazující správní řízení a užívání 
stavby. 

 Závěry veřejného projednání: 

 Bude doplněno po veřejném projednání. 

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

Ve stanovisku jsou zahrnuta vyjádření následujících správních úřadů a územně samosprávných celků: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí  
(Vyjádření k dokumentaci, bez č.j., formou interní e-mailové zprávy ze dne 2.12.2013) 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem  
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: ČIŽP/44/IPP/1217305.001/12/ULL ze dne 18.12.2012) 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem  
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KHSUL 38737/2012 ze dne 22.11.2012) 

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí 
(Vyjádření k dokumentaci č.j.: MELTD 49373/2012 OŽP/KUE/208.2) 
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Ústecký kraj, Rada Ústeckého kraje 
(Vyjádření k dokumentaci – výpis z usnesení ze 3. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 - 
2016, konané dne 5.12.2012, odesláno dne 18.12.2012) 

Obec Nová ves v Horách 
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 0791/2012 ze dne 4.12.2012) 

Město Horní Jiřetín 
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 889/2012/TR ze dne 19.12.2012) 

II. HODNOCENÍ ZÁM ĚRU 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti 

 Posuzovaným záměrem výstavba větrné elektrárny , která využívá větrné energie jako obnovitelného 
zdroje energie. Záměr zahrnuje novostavbu jedné VTE o výkonu 2 MW a navazující infrastruktury (úprava a 
stavba 593 m obslužných komunikací, pokládka 2 700 m kabelové trasy o napětí 22 kV) k přípojnému místu 
č. 1000039222.  

 VTE bude situována v území vrcholové partie Krušných hor jižně od obce Nová Ves v Horách, v k.ú. 
Mikulovice.  

Obec Nová Ves v Horách nemá dosud schválený územní plán. Podle vyjádření MÚ Litvínov, Odbor 
stavebního úřadu, není záměr „VTE Mikulovice“ na pozemku p.č. 306/3 v k.ú. Mikulovice v Krušných 
horách v současné době v souladu s 18 odst. 5 stavebního zákona. V návrhu územního plánu obce Nová ves 
v Horách, který je v současné době projednáván, je na pozemku p.č. 360/3 vymezena plocha pro výstavbu 
větrné elektrárny. 

Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí 
bude působení stavby po realizaci záměru akceptovatelné a vlivy VTE budou pod úrovní stanovenou 
platnými předpisy. Týká se to zejména ochrany veřejného zdraví (působení hluku a flickeru) a ochrany 
krajinného rázu v území dotčeném záměrem. 

Výstavbou a provozem záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ nebude při 
realizaci doporučených opatření významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel a jednotlivé složky 
životního prostředí. 

Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda, geofaktory, 
flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími 
právními normami či předpisy. 

Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, 
lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního 
prostředí. 

Na základě podkladů soustředěných v rámci procesu posuzování 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, lze konstatovat, že veškeré předpokládané negativní 
důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany 
veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí v zájmovém území záměru. 

Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké, lokálního charakteru, bez rizika významných 
negativních dopadů na životní prostředí. 
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Technické řešení záměru, které bude v navazující přípravě záměru upřesňováno, a navrhovaná opatření, 
resp. podmínky vyplývající z procesu posuzování 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, umožňují vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat nepříznivé účinky záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví.  

Na základě všech podkladů v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že se záměrem nejsou spojeny 
žádné významné negativní přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.  

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o 
znečišťování životního prostředí 

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba a 
provoz větrné elektrárny v lokalitě Mikulovice, která je součástí obce Nová Ves v Horách. 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v 
dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Vlastní záměr není za běžného provozu zdrojem emisí 
znečišťujících látek, není zdrojem znečištění odpadních vod ani negeneruje dopravní zátěže - nejde tedy o 
zdroj významnějšího znečišťování životního prostředí. 

Lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy posuzovaného záměru je v 
zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v jeho 
technickém řešení, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí. 

Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru, které 
jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. Vzhledem k charakteru záměru se jako zásadní 
jeví požadavky na ochranu před nadměrným hlukem a ochranu krajinného rázu. Výstupy do okolního 
prostředí (ovzduší, voda, odpady …) lze očekávat na nízké úrovni, která nepřekročí hodnoty stanovené 
platnými právními předpisy. 

Na základě dostupných informací lze předpokládat, že záměr nevyvolá nadlimitní znečišťování nebo 
poškozování životního prostředí, včetně rizik plynoucích z provozu hodnoceného záměru. 

Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 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, předpokládá v rámci 
navazující přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení předmětného záměru. 

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru 
na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní 
prostředí 

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu posuzování 
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, jsou specifikována 
jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 
360/3 v k.ú. Mikulovice“ na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména 
podmínky týkající se ochrany před nadměrným hlukem a ochrany krajinného rázu. 

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ byl v rámci procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí navržen a hodnocen v jedné projektové aktivní variantě. Jiné varianty umístění či 
technického řešení záměru nebyly předloženy ani hodnoceny. 

Stanovení pořadí variant řešení záměru je tedy v daném případě bezpředmětné. 
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5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 7 
vyjádření, z toho 4 vyjádření dotčených správních úřadů a 3 vyjádření dotčených územně samosprávných 
celků. Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení a obecně prospěšných společností nebylo doručeno. 

Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a 
vypořádány. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku zařazeny do 
návrhu stanoviska. 

Vypořádání vyjádření k posudku 

Bude doplněno po obdržení vyjádření k posudku. 

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 

Na základě dokumentace vlivů záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ na 
životní prostředí, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných  

v y d á v á 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 22 
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, v souladu s § 10 odst. 1 téhož 
zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o 

k posouzení vlivů provedení záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ na životní 
prostředí a veřejné zdraví s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky 
rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud 
nebudou do té doby splněny. 

Doporučená varianta: 

Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. 
Mikulovice“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, při respektování příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

I. Podmínky pro fázi přípravy 

1) Umístění záměru bude vycházet ze schválené územně plánovací dokumentace ve smyslu zákona o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. 
Zařízení bude umístěno na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice v Krušných horách. 

2) K územnímu řízení bude doloženo vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům, které budou 
dotčeny vlastní stavbou VTE a související infrastruktury, tj. příjezdových obslužných komunikací a 
kabelové trasy. 

3) V místech úpravy stávajících polních cest bude případné rozšíření navrženo s ohledem na minimální 
zásah do okolních biotopů. 
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4) Manipulační plochy a nově budované příjezdové komunikace budou zpevněny výhradně přírodním 
materiálem (hutněný štěrk, kámen). Materiál bude v maximální míře použit z místních zdrojů surovin. 

5) Při návrhu VTE zachovat elegantní hladké linie nosného stožáru bez dalších instalací různých ochozů, 
antén, kabelů apod. 

6) Stanoviště VTE nebude oploceno. 

7) Veškeré konstrukce VTE (stožáry, gondola, lopatky rotoru) budou celoplošně opatřeny matně šedým 
nátěrem bez jakýchkoliv barevných doplňků, reklamních nápisů apod., s výjimkou prvků, zajišťujících 
bezpečnost leteckého provozu dle dispozic ÚCL (pro oblast civilního letectví) a MO – VUSS (pro oblast 
vojenského letectví). 

8) K územnímu řízení budou doložena vyjádření ÚCL a MO – VUSS, ve kterých budou specifikovány 
požadavky na značení a osvětlení zařízení VTE z hlediska bezpečnosti leteckého provozu. 

9) V případě, že bude z hlediska bezpečnosti leteckého provozu požadováno plošné barevné značení 
stožáru, gondoly či rotorových listů (viz kapitola 6.4.2., předpisu L14), budou k územnímu řízení 
zpracovány vizualizace stavby včetně tohoto značení a předloženy k vyjádření příslušnému orgánu 
ochrany přírody a krajiny ke konečnému stanovisku dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

10) Pokud bude pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu požadováno osvětlení  VTE,  např.  zdvojeným 
duálním světelným leteckým překážkovým návěstidlem (SLPN) střední svítivosti typu A a B v 
nejvyšším bodě nosného sloupu (gondoly), bude při návrhu osvětlení respektovány následující 
požadavky: 

a) Světelné letecké překážkové značení (SLPZ) bude pokud možno vybaveno softwarem schopným 
přizpůsobit svítivost SLPZ aktuálnímu jasu oblohy a stínítkem snižujícím (případně zcela 
eliminujícím) vyzařování ve vertikálních úhlech < –1° za současného dodržení minimální svítivosti 
dle předpisu L14 pro úrovně –1° a ±0°.  

b) Z hlediska orientace ptáků protahujících za snížené viditelnosti je vhodné preferovat přerušované 
bílé nebo červené světlo, a to v minimálním počtu, minimální intenzity a především v minimálním 
počtu záblesků za minutu.  

c) Doporučuje se stínění světel ze stran, čímž se omezí jejich viditelnost ze země. 

d) Navrhované řešení bude vycházet z požadavků dotčených orgánů státní správy, případě bude 
s těmito úřady konzultováno. 

11) Související technické příslušenství (trafostanice, rozváděcí skříně a pod.) bude umístěno buď do tubusu 
VTE nebo do menšího typizovaného objektu umístěného při úpatí nosného stožáru. Přípojné elektrické 
vedení bude řešeno jako podzemní kabelová trasa s maximálním využitím bezvýkopové pokládky 
kabelů. 

12) Stožár VTE bude zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí a manipulaci se zařízením. 

13) Zařízení VTE bude vybaveno senzory slunečního svitu a vyhodnocovacím softwarem, který zajistí 
vypnutí rotoru v kritických časových intervalech v závislosti na slunečním svitu, resp. oblačnosti. Tímto 
opatřením bude omezeno působení flicker efektu u blízké zástavby. 

14) Manipulační plochy u VTE, přístupové komunikace i kabelové trasy budou navrženy a realizovány tak, 
aby nedošlo k ovlivnění odtokových poměrů a nedocházelo k odnosu půdy z dotčených ploch. 

15) Ke stavebnímu řízení bude zpracován podrobný hydrogeologický posudek za účelem ověření výskytu 
podzemních vod a stanovení podmínek pro realizaci stavby z hlediska ochrany povrchových a 
podzemních vod. 

 

 

 



VTE Mikulovice na pozemku p. č. 360/3 v k.ú. Mikulovice                                                     A.M.-Ekologické inženýrství 
 

� Posudek - EIA                                                                            strana : 52 

16) Ke stavebnímu řízení bude zpracován inženýrsko-geologický průzkum, který mimo jiné ověří výskyt 
nezavalených důlních prostor v podloží základových konstrukcí VTE. Průzkumem budou vyloučeny 
vlivy poddolování na stavbu. V případě zjištění vlivů poddolování v místě stavby budou navržena 
opatření k vyloučení negativních důsledků na stavbu (posun mimo ovlivněnou oblast, speciální 
základové konstrukce). 

17) Ke stavebnímu řízení bude doložen způsob využití skrývky kulturních vrstev půdy včetně jejich bilance 
z ploch dotčených stavbou (manipulační plochy, komunikace). 

18) Ke stavebnímu řízení bude doložena výjimka ze zákazů pro zvláště chráněný druh rostliny koprník 
štětinolistý (Meum athamanticum) podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. 

19) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh kácení stromů a dřevin, pokud budou stavební práce kácení 
vyžadovat, případně na jejich ochranu, pokud budou stavební práce prováděny v blízkosti stávající 
vegetace. V případě nutného kácení bude doložen souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. 

20) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh monitoringu pro zkušební i trvalý provoz VTE. Rozsah 
bude zahrnovat zejména působení hluku a flickeru u nejbližší okolní zástavby, a vlivy VTE na faunu 
vyskytující se v zájmovém území záměru (zejména hnízdící a tažné druhy ornitofauny, a netopýry). 

21) Ke stavebnímu řízení bude zpracován přehled druhů a množství odpadů pro fázi výstavby, běžné údržby 
a provozu VTE, a předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné 
osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

22) Ke stavebnímu řízení bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám pro období výstavby“, a s jeho obsahem budou prokazatelně seznámeni všichni 
pracovníci stavby. 

23) Z hlediska případných výskytů archeologických památek, respektovat požadavky vyplývající ze 
zákonných ustanovení a s měsíčním předstihem oznámit termín zahájení prací příslušnému regionálnímu 
muzeu nebo příslušnému Ústavu archeologické památkové péče, v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

24) Ke stavebnímu řízení bude zpracován plán organizace výstavby (POV). Do POV je třeba zahrnout řešení 
následujících oblastí: 

a) Zemní stavební práce budou prováděny mimo hnízdní období, tj. mimo období od 1.4. do 15.8. 
kalendářního roku, aby dospělí ptáci a jejich mláďata nebyli rušeni. 

b) Stavební dvůr (zařízení staveniště) bude umístěn výhradně na ploše staveniště a manipulačních ploch 
kolem VTE. Jiné plochy v okolí staveniště nebudou za účelem zařízení staveniště zabírány. Stavební 
technika bude odstavována výlučně na vymezeném stavebním dvoře nebo na jiném vymezeném 
místě mimo nezastavěné okolní plochy. 

c) Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy budou prováděny 
výhradně v denní době v období mezi 7:00 až 19:00 hod. Ve dnech pracovního klidu a v noční době 
bude vyloučeno provádění hlučných stavebních prací. 

d) Pro etapu výstavby budou navržena a prováděna opatření k omezení prašných emisí v etapě 
výstavby (omezení stavebních prací při nepříznivých klimatických podmínkách, čištění vozidel 
vyjíždějících ze staveniště, zakrytí sypkých materiálů při dopravě, minimalizace odkrytých ploch). 

e) Staveništní doprava bude vedena zásadně po realizované příjezdové komunikaci s napojením na 
veřejné komunikace.  

f) Pohyb ostatní stavební techniky bude omezen na místa provádění stavebních prací, a bude vyloučeno 
zajíždění na okolní pozemky mimo vytyčené stavební objekty a zařízení staveniště. 



VTE Mikulovice na pozemku p. č. 360/3 v k.ú. Mikulovice                                                     A.M.-Ekologické inženýrství 
 

� Posudek - EIA                                                                            strana : 53 

g) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, zajistit 
respektování příslušných předpisů a norem. Navrhnout a realizovat preventivní opatření k vyloučení 
či omezení úniku nebezpečných látek na povrch terénu a odtoku mimo staveniště. 

h) Běžná údržba, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní bude prováděno na 
v prostoru zařízení staveniště a na ploše k tomuto účelu vyčleněné a vybavené podle požadavků 
platných předpisů a norem. 

i) Při nakládání s odpady zajistit dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování a 
následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

j) Vybavit staveniště prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných látek, které 
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 

25) Ke kolaudačnímu řízení bude zpracován provozní řád zařízení s důrazem na opatření k ochraně životního 
prostředí, včetně řešení provozních závad, nestandardních a havarijních stavů. V provozním řádu budou 
zohledněny podmínky provozu z hlediska ochrany před nadměrným hlukem a flicker efektem u okolní 
dotčené zástavby. 

26) Ke kolaudačnímu řízení bude zpracován havarijní plán ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb., o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 

27) Ke kolaudačnímu řízení bude zpracován požární řád ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

II. Podmínky pro fázi realizace 

1) Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Realizovat stavbu 
s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu 
plnění příslušných opatření. 

2) Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany 
životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku 
ropných látek). 

3) Při výkopových pracích bude minimalizován zábor kolem výkopu. Materiál z výkopu bude využit zpět 
na zásyp. 

4) Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány a 
celý proces výstavby VTE bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 
faktorů pohody v dotčené zástavbě přilehlých obcích, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech 
pracovního klidu. 

5) Stavební mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v odpovídajícím technickém stavu. 

6) Bude zajištěna očista stavebních mechanizmů a nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště na 
veřejné komunikace; v případě potřeby bude zajištěna pravidelná očista veřejných komunikací v okolí 
staveniště. 

7) Při přepravě sypkých materiálů používat k zakrytí nákladu plachty. 

8) Během výstavby bude provedena skrývka orniční vrstvy a podorničí. Využití ornice a podorniční vrstvy 
bude realizováno podle schváleného návrhu, část materiálu bude uložena na dočasnou deponii k využití 
pro následné terénní úpravy, přebytek může být využit dle návrhu schváleného orgánem ochrany ZPF. 

9) Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi je nezbytné zajistit jejich ochranu podle 
ČSN DIN 18 920 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“. 
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10) Během provádění stavby bude zajištěn průběžný odborný dohled zaměřený na dodržování obecných 
podmínek ochrany rostlin a živočichů, a současně zvláště chráněných druhů rostlin, prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby. Záznamy o provádění odborného dohledu, jeho výsledcích a případných 
opatřeních, budou vedeny ve stavebním deníku. 

11) V rámci výstavby VTE bude zajištěna rekultivace všech ploch dotčených stavebními pracemi. Plochy 
dotčené výstavbou mimo manipulační plochy a komunikace budou před kolaudací uvedeny do 
původního stavu pro další zemědělské či jiné využití. 

12) Nakládání s odpady po dobu výstavby bude odpovídat platné legislativě a schválenému plánu 
odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Odpady budou shromažďovány podle druhů na určeném 
místě, nebezpečné druhy budou shromažďovány ve vhodných prostředcích (sudy, kontejnery). Bude 
v maximální míře prováděno využívání odpadů formou recyklace či materiálového využití. 

13) Ke kolaudačnímu řízení bude doložen přehled druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu 
jejich využití, resp. odstranění. 

III. Podmínky pro fázi provozu 

1) V rámci zkušebního provozu zařízení VTE bude provedeno kontrolní měření hlukové zátěže u 
nejbližších objektů obytné zástavby v zájmovém území při plném výkonu VTE. Měření bude provedeno 
pro různé provozní situace ve vztahu ke kumulativním vlivům stávajících zařízení na území obce Nová 
Ves v Horách, lokalita Strážný vrch. Měření bude provedeno podle dispozic KHS Ústeckého kraje, ve 
smyslu nařízení  vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací. 

2) V případě, že kontrolní měření hluku prokáže překročení hygienických limitů hluku, budou navržena a 
realizována opatření, která zajistí trvalé dodržování platných hygienických limitů hluku, např. 
omezováním výkonu či provozních hodin VTE Mikulovice. 

3) Na základě výsledků měření hluku provedeného ve zkušebním provozu VTE Mikulovice bude navržen 
systém monitorování hlukové zátěže související s provozem zařízení. Návrh bude před uvedením stavby 
do trvalého provozu projednán s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 

4) Do jednoho roku od uvedení do trvalého provozu bude provedeno vyhodnocení působení flicker efektu 
z VTE Mikulovice na obyvatele okolních objektů, např. formou ankety či průzkumem. V případě 
nutnosti snížení působení flicker efektu budou navržena vhodná opatření, např. úprava SW řízení 
provozu VTE a vypínání rotoru. 

5) Technologická zařízení budou udržována v takovém technickém stavu, aby nedocházelo ke zvýšení 
hlučnosti provozu VTE.  

6) Bude zajištěno informování veřejnosti před možným odpadem námrazy pod VTE při spouštění rotoru. 
Doporučuje se umístění informačních tabulí se základními charakteristikami technologie, režimem 
provozu a s popisem významu pro ŽP v dostatečné vzdálenosti od VTE, cca 100 m. 

7) Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zjistit, zda se na dotčených 
lokalitách nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin. V případě potvrzení jejich výskytu bude zajištěna 
jejich likvidace. 

8) Po dobu 3 roky od zahájení provozu VTE bude monitorován vliv zařízení na hnízdící a tažné druhy 
ornitofauny a na netopýry. Výsledky budou předány formou závěrečné zprávy příslušnému orgánu 
ochrany přírody.  

IV. Podmínky pro fázi ukončení provozu 

1) Po ukončení provozu větrné elektrárny bude zařízení demontováno a bude zajištěno uvedení terénu do 
stavu umožňujícím jeho původní využití na náklady provozovatele, resp. dle dohody s vlastníkem 
pozemku. 

2) Odstranění zařízení bude provedeno v souladu s legislativou platnou v době ukončení provozu a 
provádění demontáže zařízení. 
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3) O konečné podobě terénních úprav rozhodne v době odstranění stavby příslušný stavební úřad v souladu 
s požadavky ostatních dotčených úřadů státní správy. 

 

POUČENÍ 

 Stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a nelze se 
proti němu odvolat. 

 Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání a může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a 
to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, 
podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji 
nových technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení 
podle zvláštních právních předpisů. 

 

 

Ing. Veronika Milá čková 

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Konec textové části posudku. 
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Přehled použitých zdroj ů 

Dokumentace o vlivech stavby „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ (Mgr. 
Luboš Motl, 11/2012) 

Návrh územního plánu Nové Ves v Horách, Ing.arch. Ladislav Komrska, Praha, 12/2012 

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, Atelier T-Plan, Praha, 05/2011 

Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti  
k dokumentaci – viz příloha č. 1 posudku 

Poznatky z konzultací se zástupci oznamovatele a vyžádané podklady a další údaje nezbytné 
pro zpracování posudku 

Poznatky z místního šetření 

Související právní předpisy a literatura 
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Přílohy 

V přílohách posudku jsou uvedeny kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru „VTE 
Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ na životní prostředí, ve smyslu § 8 zákona 
č. 100/2001 Sb. 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí  
(Vyjádření k dokumentaci, bez č.j., formou interní e-mailové zprávy ze dne 2.12.2013) 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem  
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: ČIŽP/44/IPP/1217305.001/12/ULL ze dne 18.12.2012) 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem  
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KHSUL 38737/2012 ze dne 22.11.2012) 

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí 
(Vyjádření k dokumentaci č.j.: MELTD 49373/2012 OŽP/KUE/208.2) 

Ústecký kraj, Rada Ústeckého kraje 
(Vyjádření k dokumentaci – výpis z usnesení ze 3. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 
2012 - 2016, konané dne 5.12.2012, odesláno dne 18.12.2012) 

Obec Nová ves v Horách 
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 0791/2012 ze dne 4.12.2012) 

Město Horní Jiřetín 
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 889/2012/TR ze dne 19.12.2012) 
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