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OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
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A. Údaje o oznamovateli
1.Obchodní firma Divalia, a.s.
2.IČ: 28426754
3.Sídlo: Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, Nové Město
4.Oprávněný zástupce oznamovatele: člen představenstva Petr Novák
Břidličná 4/929
147 00 Praha 4
ve věcech legislativního řízení
Ludmila Podroužková
Václavské nám. 1306/55
110 00 Praha 1
na základě plné moci (příloha č. 1)

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení
Fotovoltaická elektrárna Uherský Brod
Fotovoltaická elektrárna je zařazená do bodu 1. 2 Restrukturalizace pozemků v krajině,
využívání neobdělávaných pozemků, nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu
zemědělskému využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha, kategorie II.
přílohy č. 1 citovaného zákona .
2. Kapacita (rozsah) záměru
Fotovoltaická elektrárna bude vybudována na pozemcích, které vznikly oddělením z pozemků
p.č. 3722/1 o výměře 151.045 m2, LV 217 na p.č. 3722/134
o výměře 135.830 m2
p.č. 3722/4 o výměře 19.990 m2, LV 217 na p.č. 3722/4
o výměře 18.999 m2
p.č. 3725/1 o výměře 4.158 m2, LV 217 na p.č. 3725/9 ostat.pl. o výměře 3.386 m2
p.č. 7498 o výměře 41.013 m2, LV 3295 na p.č. 7498/1
o výměře 40.868 m2.
Tyto pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 3861-164/2009 zpracovaném Ing.
Františkem Ulčíkem, spol. Geomma, s.r.o. (příloha č. 2).
Samotná výstavba FVE bude realizována na pozemcích o celkové rozloze 199.083 m2,
(z toho orná půda 195.697 m2), s výkonem 9,9 MW.

3. Umístění záměru
Záměr výstavby FVE bude uskutečněn na pozemcích ve Zlínském kraji, Městě Uherský
Brod, k.ú. Uherský Brod. (příloha č. 3 LV 217 a LV 3295)
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Cílem projektu je výstavba a provozování solární fotovoltaické elektrárny, vybudování
energetického zdroje využívajícího obnovitelnou energii s pozitivním ekologickým dopadem.
Elektrárna je uvažována na okraji katastru města Uherský Brod a přiléhá k areálu Slováckých
strojíren ve schváleném vymezeném území pro průmyslovou zónu, vhodnou pro
uvažovanou stavbu FVE jako plochu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Územní plán
byl chválen a vydán usnesením ZM v roce 2004.
Fotovoltaické pole bude tvořeno pevnou neotočnou konstrukcí o výkonu cca 9,9 MWp
v závislosti na použití konkrétního typu solárního generátoru, tj. solárních panelů a
příslušných měničů AC/DC. Vyvedení elektrického výkonu solární elektrárny do distribuční
soustavy bude řešeno napojením na stávající linku VN 22 kV v majetku E.ON Distribuce a.s.
u západní strany pozemku. Napojení do distribuční soustavy bude řešeno vlastní přípojkou a
trafostanicí 0,4/22 kV podle příslušného stanoviska E.ON Distribuce a.s. k připojení.
Fotovoltaická elektrárna bude sestávat z těchto hlavních objektů:
. Příjezdová komunikace a oplocení s elektronickým zabezpečovacím systémem
. Fotovoltaická technologie (konstrukce, FV panely, centrální střídače, silnoproudá a
slaboproudá elektročást, buňka pro sběr dat)
. Vyvedení el. výkonu – přípojka VN, spínací stanice VN
. Trafostanice.
Přeměna sluneční energie na elektrickou energii bude probíhat ve fotovoltaických panelech
připevněných na vlastní kovové konstrukci na volné ploše. Panely budou orientovány jižním
směrem pod úhlem cca 30 – 35 stupňů. „Vyrobená“ elektrická energie z FV panelů je na
úrovni 36 V stejnosměrných (DC). Dále bude centrálními střídači převedena na úroveň 22 kV
střídavých (AC). Měřící a řídící systém bude monitorovat provozní hodnoty a data, exportovat
k provozovateli a dodavateli technologie, který bude mít systém pod on-line kontrolou.
Silnoproudá elektročást umožní vyvedení el. výkonu z jednotlivých bloků FV panelů,
nafázování k el. síti a případné odpojení v poruchových stavech. Vyvedení el. výkonu dále do
distribuční soustavy bude provedeno pomocí centrálních střídačů a spínací VN stanice
s měřením VN přípojky.
Solární fotovoltaická elektrárna bude situována v nezastavěné části města Uherský Brod,
v těsné blízkosti průmyslového areálu. Území je přístupné ze stávající obslužné komunikace
z Uherského Brodu. Plocha pozemku pro účely stavby je 20 ha. Pozemek uvažovaný ke
stavbě fotovoltaické elektrárny sousedí ze severní, východní a jižní strany s polnostmi. Ve
vzdálenosti cca 2000 m od okraje uvažovaného pozemku prochází vzdušná linka VN 22 kV
v majetku E.ON Distribuce a.s., na kterou bude vlastní přípojkou VN připojena uvažovaná
fotovoltaická elektrárna. Zastiňující dřeviny, či budovy se na pozemku, ani v jeho okolí
nevyskytují.
Tato varianta představuje vybudování solární elektrárny s fotovoltaickým systémem o výkonu
cca 9,9 MWp s vyvedením el. energie do distribuční sítě. Budou použity dostupné FV panely
o dobré účinnosti.
- Fotovoltaická elektrárna je pasivní zařízení na výrobu ekologické el. energie.
- Jedná se o stavbu dočasného charakteru.

- Nezatěžuje životní prostředí (nehlučný provoz, nulové emise)
- Z hlediska požární bezpečnosti nedochází při provozu k použití žádných
nebezpečných či hořlavých látek.
- Z pohledu odpadového hospodářství provozem nevzniká žádný odpad.
- Jakožto bezúdržbové zařízení s občasným dohledem nezatěžuje dopravní
infrastrukturu.
Nepředpokládá se kumulace s jinými záměry v předmětné průmyslové zóně.
Záměr nenese žádné riziko kumulativních vlivů.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů se naplňují požadavky energetické
strategie České republiky se zřetelem na ochranu klimatu a ochranu životního prostředí ve
smyslu zákona č. 180/2005 Sb. Směřuje k podpoře využití obnovitelných zdrojů s cílem
dosáhnout podílu elektřiny z alternativních zdrojů ve výši 8 % z hrubé spotřeby elektřiny
v ČR v roce 2010.
Tento ekologický provoz nijak nezatěžuje krajinu. Vzhledem k výběru území, které je
schválenou průmyslovou zónou města Uherský Brod, není dotčeno bytovou, ani komerční
výstavbou či obchodní zónou. Nedochází k žádným negativním dopadům na obyvatelstvo.
Pozemky na uvažovanou výstavbu tvoří převážně půda s III. třídou ochrany zemědělské
půdy.
Při výstavbě nedochází k likvidaci vzrostlé zeleně, ani se na pozemcích nenachází keře,
remízky a podobné úkryty zvěře. Předpokladem průmyslové zóny obecně je výstavba
průmyslových areálů spadajících do skupiny V1 nebo V2, kde by došlo k nenávratné likvidaci
zemědělské půdy.
Zároveň investor uvažuje využít volnou plochu pod panely k pěstování bylin, které
nevyžadují umělou závlahu. Bude zde tak možnost vzniku několika pracovních míst při
následné sklizni, zpracování a využití.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavba řeší vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu 9,9 MW, kabelové přípojky
VN 22 kV, přeložku stávajících nadzemních vedení 22 kV č. 167 a 384 a oplocení pozemku.
Vnější plochy budou po dokončení uvedeny do původního stavu. Ornice, která bude dočasně
sejmuta pouze pod zařízením staveniště po dobu výstavby, bude opět rozprostřena po
odvezení zařízení staveniště po dokončení stavby. Ostatní ornice, která bude sejmuta pod
podružnými trafostanicemi, bude rovnoměrně rozhrnuta po pozemku.
Přívod VN z distribuční sítě distributora elektrické energie (E.ON Distribuce a.s.) je
inženýrským objektem. Jedná se o běžné podzemní vedení vysokého napětí.
Přeložky vedení jsou inženýrským objektem. Část nadzemního vedení procházejícího
areálem elektrárny bude zrušena a nahrazena kabelem uloženým v náhradní trase. Jedná se o
běžné podzemní vedení vysokého napětí.
Stavebním objektem bude pole FVE panelů a kabelových propojení NN. Ukotvení nosné
konstrukce do zemského povrchu bude provedeno zemními vruty – pozinkovanými vruty,
zabezpečujícími stabilní ukotvení, bránícími především účinkům povětrnostních podmínek.
Nad zemními vruty bude vystavěna Fe pozinkovaná konstrukce, na níž budou panely
uchyceny. Rozvodnice a spojovací krabice budou uchyceny na konstrukci pro panely.
Kabeláž bude vedena v zemi v příslušných chráničkách. Jelikož zemní vruty mají se zemí

dotykový kontakt, není třeba konstrukci dále zemnit a veškeré uzemnění kabeláže je možné
provést na konstrukci pro panely.
Objekt obsahuje kompaktní kioskovou trafostanici s hlavní rozvodnou VN - přízemní
nepodsklepený, typový železobetonový prefabrikát vnějších půdorysných rozměrů 7,2 x 3 m,
výšky 2,53 m nad terénem. Dále devět podružných trafostanic půdorysných rozměrů 4x 2,6
m. Pod úrovní terénu každé trafostanice bude osazena železobetonová vana hloubky 1m pod
U.T., která slouží jako kabelový prostor. Kolem každého objektu bude vybudován okapový
chodník šíře 60 cm z betonových dlaždic. Vlastní vybavení transformovny bude nevýrobním
technologickým zařízením stavby.
Stavebním objektem bude oplocení pozemku. Jedná se o oplocení pozemku pro zamezení
volného vstupu nepovolaných osob. Oplocení bude tvořeno z ocelových sloupků a drátěného
pletiva (poplastované – zelené), výšky 1,6 – 1,8 m. Na pozemek bude vjezd tvořen
dvoukřídlou bránou š. 6m.
Dostupnost obsluhy je zabezpečena ze stávající dopravní infrastruktury.
Samotná stavba je bez vlivu na okolní pozemky. Stavba je umístěna tak, aby ochranné
pásmo kabelů VN (1m na každou stranu od krajního vodiče) a trafostanice (2m) nezasahovalo
do okolních pozemků.
Při provádění prací se bude dodržovat vyhláška ČBÚP a ČBÚ č. 324/90 Sb. o bezpečnosti
práce a technických zařízení při provádění stavebních prací č. 50/78 Sb. o odborné
způsobilosti v elektrotechnice.
Při pracích prováděných v místech, kde se v bezprostřední blízkosti mohou vyskytovat
inženýrské sítě, je nutno kromě požadavků stanovených jednotlivými provozovateli sítí, před
zahájením výkopových prací všechna podzemní vedení vytyčit a zřetelně vyznačit správcem
podzemního vedení.
Při realizaci bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Bude dodržováno, aby
hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s § 12 nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
Provoz stavby nepředpokládá potřebu energií ani ochranu tepla. Ochrana stavby před
škodlivými vlivy vnějšího prostředí bude splněna řádným provedením díla.
Navržená stavba včetně všech objektů bude zabezpečena dle platných předpisů proti
pohybu nepovolaných osob. Dokončená stavba a provoz ochranu obyvatelstva nevyžaduje.
Technologické zařízení je nevýrobním technologickým zařízením a nebude mít vliv
na životní prostředí.
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby se připravuje na září 2009.
Ukončení stavby 30. listopadu 2009.
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Uherský Brod, Zlínský kraj
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, která budou
tato rozhodnutí vydávat
Sloučené Územní rozhodnutí a Stavební povolení podáno dne 31. 7. 2009.
Stavební úřad v Uherském Brodě.

II. Údaje o vstupech
Stavba FVE bude provedena na pozemcích
p.č. 3722/4
18.999 m2 orná půda
BPEJ 30 600
III.tř. ochrany ZPF
p.č. 3722/134 135.830 m2 orná půda
BPEJ 30 600 134.425 m2 III.tř. ochrany ZPF
31 000 1.405 m2
I.tř. ochrany ZPF
p.č. 7498/1
40.868 m2 orná půda
BPEJ 30 600 40.867 m2 III.tř. ochrany ZPF
30 501
1 m2. III.tř. ochrany ZPF
Celková plocha na realizaci FVE na zemědělské půdě je 195.697 m2.
Žádost o dočasné odnětí půdy ze ZPF byla podána na odbor ŽPZ Městského úřadu
v Uherském Bodě dne 31.7. 2009.
Pro provoz záměru není potřeba odběr vody, ani žádné surovinové a energetické zdroje.
Spotřeba el. energie bude kryta z vlastní výroby.

III. Údaje o výstupech
Provoz fotovoltaické elektrárny neznečišťuje ovzduší škodlivými emisemi a nevznikají žádné
odpadní vody.
Provoz fotovoltaické elektrárny nevytváří žádné škodlivé odpady.
Ve fázi výstavby bude vedena evidence odpadů a postupováno podle vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb. o nakládání s odpady. Jedná se zejména o papírové a lepenkové obaly, kabely,
kovy včetně jejich slitin, plasty, sběrový papír a ostatní směsný komunální odpad.
Ve fázi provozu vznikají odpady pouze v souvislosti s údržbou objektů a technologie. Jejich
likvidace bude řešena v rámci svozu komunálního odpadu a na základě smlouvy s příslušnými
městskými orgány a institucemi.
Při provozu FVE nevzniká žádný hluk ani vibrace.
Navržená technologie minimalizuje rizika havárií .
V případě vzniku požáru použité stavební hmoty fotovoltaických panelů ani stavební hmoty
el. rozvodny neovlivní rychlost šíření plamene a při jejich tepelném rozkladu nebudou vznikat
toxické zplodiny hoření.
K provozu fotovoltaické elektrárny se nepoužívají žádné chemikálie ani škodlivé
produkty. Nehrozí proto jejich únik a případná kontaminace zeminy.
Jen ojediněle může dojít k poruchám elektrického zařízení, pracovním úrazům při porušení
bezpečnostních předpisů a technologické nekázni.
Stavba nevyvolává žádné negativní vlivy na krajinu a nemá škodlivý vliv na životní
prostředí.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Území určené k uskutečnění záměru je v současné době tvořeno převážně ornou půdou III.
tř. ochrany ZPF a bylo dosud zemědělsky obhospodařováno.
Výstavbou FVE nebude přímo dotčeno žádné chráněné území např. ptačí oblast NATURA
2000, na pozemcích se nenachází ani lesní porosty.
Asi 150 m od západního okraje parcel se nachází evropsky významná lokalita – mokřad
(o rozloze, 8,76 ha), který je oddělen sousedním pozemkem. Tento pozemek je navržen
jako součást průmyslové zóny, není dosud využit a tvoří tak přirozenou bariéru mezi FVE a
uvedeným biotopem. Tento mokřad je dostatečně vzdálen a nebude výstavbou nijak
dotčen. Při provozu FVE se nebudou používat škodlivé látky, které by chráněného
živočicha ohrozily.
Investor požádal o udělení souhlasu k dočasnému odnětí půdy ze ZPF, ornice nebude
odstraněna, ale bude uvedena do klidu minimálně na dobu dvaceti let.
Nedojde k zásadním změnám dosavadního rázu krajiny či významného krajinného
prvku.
Na pozemcích se nenachází žádný vodní zdroj ani vodoteč.
Nedochází k žádnému omezení na dopravních komunikacích , příjezd na pozemek je
zajištěn po vybudované silnici ze sousedního průmyslového areálu.
Ovzduší v lokalitě záměru je standardně zatěžováno výrobními provozy Slováckých strojíren
bez zásadního vlivu na obyvatelstvo ve vzdálené obytné zóně.
Realizace výstavby a provozování solární FVE v Uherském Brodě nebude v kolizi
s životním prostředím.
Z širšího pohledu výroba el. energie z obnovitelných zdrojů znamená pozitivní dopad na
tvorbu a ochranu životního prostředí v regionu.
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Veškeré pozemky dotčené výstavbou fotovoltaické elektrárny jsou ve schválené
průmyslové zóně města Uherský Brod. Přiléhají těsně k areálu Slováckých strojíren, a.s.
Dosud byly předmětné pozemky využívány vzhledem k III. třídě ochrany zemědělské půdy
k pěstování nenáročných zemědělských plodin (boby, apod.). Pozemky tvoří volnou plochu
bez vzrostlých stromů, keřů, remízů apod., které by mohly sloužit jako úkryt pro zvěř.
V současné době je vlastníky parcel ukončen nájemní vztah se zemědělskou organizací při
obhospodařování pozemků. Ostatní složky životního prostředí nejsou dotčeny.

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí
1.Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Záměr vybudování a provozování FVE nebude mít nepříznivý vliv na čistotu ovzduší ani na
změnu čistoty povrchových vod a nepředstavuje žádné riziko při ohrožení kvality
podzemních vod. Dešťová voda se bude přirozeným způsobem vsakovat do půdy.
Zvláštní pozornost je investorem věnována sledování vlivu stavby na půdu.

Při uskutečnění záměru dojde k dočasnému záboru zemědělské půdy a vliv provozu FVE na
zemědělský půdní fond bude minimální. Provozování FVE nebude v kolizi s udržením
čistoty půdy. Při výstavbě a zejména zemních pracích bude brán zvláštní zřetel na vhodné
skladování sejmuté ornice pod projektovanými objekty. Celkový vliv na čistotu půdy je
nulový.
Vliv na flóru a faunu je objektivně dán lokalizací stavby. Z hlediska ochrany vegetace není
provoz FVE konfliktním. Dočasné poškození flóry lze předpokládat v průběhu výstavby,
zejména při rozvodech kabelů.
V dotčené lokalitě nedojde realizací záměru k úbytku hnízdících ptáků, ani k ohrožení
létajícího ptactva.
Mimořádná pozornost bude věnována nedalekému Mokřadu u Slováckých strojíren jako
evropsky významné lokalitě, evidované pod č. CZ 0723412. Po celou dobu životnosti
fotovoltaických panelů, zejména při jejich čištění a údržbě ploch pod FV panely je nutné
respektovat požadavek ochrany populace zde žijícího obojživelníka (kuňka žlutobřichá –
Bombina variegata) a celého biotopu.
Vlivy spojené s případnými havarijními stavy jsou bez rizika na okolí FVE a lze je v daném
území považovat za nevýznamné.
Změny reliéfu krajiny a vliv na celkový ráz dotčeného územní nejsou zásadního charakteru.
Částečné narušení strukturálních prvků krajiny vyvažuje ekologicky čistý provoz FVE.
V dotčené lokalitě záměru se nenachází žádné památkově chráněné území, ani kulturní
památky.
Nedojde ke změně pohybu obyvatel a dopravní obslužnosti.
Vliv záměru na zdraví obyvatel je nulový a objektivně nepřispívá ke změně stávajícího
stavu. Ani v dalším období se nezmění.
2.Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Provoz fotovoltaické elektrárny nebude mít žádný vliv na veřejné zdraví vzhledem k umístění
stavby na pozemcích, kde v okolí není bytová , komerční či obchodní zástavba.
V nejbližším okolí se nachází pouze areál Slováckých strojíren s výrobními halami.
Stavba je ekologická a nezatěžuje životní prostředí. Odbor životního prostředí a zemědělství
městského úřadu Uherský Brod nemá námitek k realizaci stavby.
(Vyjádření ŽPZ MěÚ Uherský Brod – příloha č. 4)
3.Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Nejsou známy žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.
Investor předpokládá využití volných pozemků pod panely pro pěstování bylinných rostlin,
které nepotřebují umělou závlahu, nebo zatravnění. Například uvažuje osázet půdu I. bonitní
třídy jetelem, který nabízí potravu pro motýly, včely a ostatní drobný hmyz. Snahou
investora bude vhodné začlenění FVE do krajiny výsadbou zeleně, zejména nižšími
dřevinami.
Fotovoltaická elektrárna je stavbou dočasnou a nelikviduje tedy natrvalo zemědělskou půdu
jako výstavba výrobních provozů, které byly pro tuto lokalitu územním plánem uvažovány.
Po ukončení životnosti FV panelů dojde k jejich demontáži a následné ekologické likvidaci.
Zároveň bude provedena rekultivace předmětných pozemků.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Stavbou fotovoltaické elektrárny bude oplocena plocha o výměře 20 ha. Může tak dojít
k omezení pohybu větší zvěře. Stejně zatím není zhodnocen vliv na chování ptáků.

E. Porovnání variant řešení záměru
Předložena byla výhradně jedna varianta řešení výstavby fotovoltaické elektrárny.
Jak z hlediska technického – blízká dostupnost vedení distribuční sítě el. energie, tak
z hlediska nejoptimálnějšího a nejšetrnějšího využití průmyslové zóny.
Tento záměr nejméně narušuje životní prostředí..

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
K tomuto oznámení o záměru byly předloženy vyjádření všech kompetentních orgánů a
institucí, které vydaly předběžná souhlasná stanoviska (příloha č. 5: A-M )
A- mapový podklad – zákres FVE
B- souhlas Slovácké strojírny, a.s.
C- souhlas spolumajitelů pozemku p.č. 7498
D- vyjádření starosty Města Uherský Brod
E - stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Uherský Brod
F- sdělení odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Uherský Brod
G- vyjádření odboru dopravy Uh. Brod
H- Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj
CH-závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
I - stanovisko Jihomoravská plynárenská, RWE
J - vyjádření Slovácké vodárny a kanalizace
K - stanovisko Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
L - souhlas E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, Otrokovice
M- vyjádření Telefonica O2 CR, a.s., DLSS Zlín.
2. Další podstatné informace oznamovatele
Stavba solární fotovoltaické elektrárny je lokalizována na periferii katastrálního území města
Uherský Brod mimo obytnou zónu. Okolní pozemky jsou nezastavěné, dosud sloužily
k zemědělskému využití. Územní plán města předpokládá v horizontu pěti let dobudování
silničního obchvatu města. Toto komunikační napojení se bude dotýkat severozápadního
okraje pozemků, na kterých bude FVE vybudována. Nepočítá se tudíž s rozšířením sídelního
celku, ani s další výstavbou v předmětném území.

G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Výstavba a provozování solární Fotovoltaické elektrárny Uherský Brod je významnou
investiční akcí v regionu. Svou rozlohou cca 20 ha a výkonem téměř 10 MW patří k největším
v České republice.

Vedle významu výroby elektrické energie z alternativních zdrojů a dodávek do distribuční sítě
je uvedená FVE důležitým příspěvkem k dotváření environmentálních podmínek dalšího
rozvoje dotčeného územního obvodu.
Záměr vybudování fotovoltaické elektrárny je podporován samosprávou města Uherský Brod
i Zlínského kraje jak z hlediska podnikatelských aktivit, tak s ohledem na minimální dopady
provozu FVE do oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

H. Přílohy
1.Vyjádření odboru stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Sdělení odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Uherský Brod
s plánem průmyslové zóny (příloha č. 6)
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody
Stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
(příloha č. 7).
V Praze dne 31. července 2009
Zpracovala: Ludmila Podroužková - GALATEA
Václavské nám.1306/55, Praha 1
Tel.: 607 620 639
galatea@quick.cz
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podpis zpracovatele

