KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
č.j. 3245/ZZ/12
Vyřizuje: Ing. Vinš / 221

V Karlových Varech dne 03. 11. 2012

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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
Identifikační údaje:
„VTE Krásné Údolí“

Název:
Kapacita (rozsah) záměru:

Charakter záměru:

- 5-6 větrných elektráren
- výška tubusu 135 m
- průměr rotoru 101 m
- výška celková 186 m
- jmenovitý výkon 3 MW
- celkový instalovaný výkon 15-18 MW

Záměr řeší výstavbu parku 5 - 6 větrných elektráren na tubusech
výšky 135 m o celkovém instalovaném výkonu 15 - 18 MW
a navazující infrastrukturu (obslužné komunikace, kabelové trasy,
přípojný bod). Hlavní část zájmové lokality (vlastní větrný park)
leží cca 1 km jz. od města Krásné Údolí, 3,5 km ssv. od Otročína,
5 km západně od Toužimi a 6 km vjv. od Bečova nad Teplou.

Umístění:
kraj:
obec:
kat. území:

Karlovarský
Krásné Údolí
Krásné Údolí

Zahájení:

II.Q/2014

Ukončení:

IV.Q/2014

Oznamovatel:

VTE Krásné Údolí s.r.o., Revoluční 36/2, 430 01 Chomutov
IČ: 227 74 726

Souhrnné vypořádání připomínek:
K záměru se vyjádřil Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; Česká
inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem; Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje; Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les; Město Toužim; Obec Útvina
a Obec Otročín.
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Dle stanoviska orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 9. 10. 2012
č.j. 3027/ZZ/12 nemůže mít záměr „VTE Krásné Údolí“ významný vliv na evropsky významné lokality
ani ptačí oblasti.
Další posuzování záměru není požadováno ze strany Města Toužim.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje nepovažuje za nutné, záměr dále posuzovat v případě,
že bude zvolena varianta KU 5 (5 větrných elektráren).
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary,
z hlediska ochrany přírody požaduje doplnit oznámení o zoologický průzkum v předmětné lokalitě před
ukončením zjišťovacího řízení. Ostatní úseky nepožadují další posouzení záměru.
Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les požaduje další posouzení záměru podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí s důrazem na vyhodnocení vlivu VTE na krajinný ráz CHKO
Slavkovský les.
Obec Útvina se záměrem nesouhlasí a požaduje posouzení záměru se zaměřením na vliv na krajinný ráz,
veřejné zdraví, hluk při provozu VTE a vliv na faunu.
Obec Otročín se záměrem nesouhlasí z důvodu narušení vizuální integrity celého krajinného prostoru
a velké viditelnosti z obce a požaduje posouzení záměru se zaměřením na vliv na veřejné zdraví ( flicker
efekt, hluková zátěž, infrazvuk), krajinný ráz a vliv na flóru a faunu.
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, úsek ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) ve svém vyjádření požaduje další posouzení záměru
s důrazem na porovnání navrhovaných variant s rozšířením kritérií pro posuzování z hlediska ochrany
ZPF.
Uvedené připomínky je nutno vzhledem k jejich charakteru řešit již v procesu posuzování vlivů
záměru na životní prostředí. Předložené oznámení záměru se nezabývá důkladným zhodnocením
vlivu na krajinný ráz, biologickým hodnocením a vlivem záměru na veřejné zdraví, které by
vycházely z jasně definovaných zdrojů a předpokladů. Z těchto důvodů není proto možno získat
objektivní odborný podklad pro vydání následného rozhodnutí v souladu s § 1 odst. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěr:
Záměr „VTE Krásné Údolí“ naplňuje dikci bodu 3.2 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu o posuzování
vlivů na životní prostředí. Dle § 7 tohoto zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí dospěl Krajský úřad Karlovarského kraje jako příslušný úřad dle § 22 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí k závěru, že záměr
„VTE Krásné Údolí“
má významný vliv na životní prostředí
a b u d e posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle provedeného zjišťovacího řízení je nutné dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle
§ 8 a přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „dokumentaci“) zpracovat
především s důrazem na následující oblasti:
- důkladné zhodnocení vlivu na krajinný ráz (vliv na CHKO Slavkovský les)
- biologické hodnocení dotčené lokality ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- vliv záměru na veřejné zdraví (flicker efekt, hluková zátěž, infrazvuk)
- důkladné zhodnocení vlivů variant záměru na zemědělský půdní fond
- dále je třeba v dokumentaci zohlednit či vypořádat všechny připomínky a požadavky na doplnění,
které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz. přílohy k tomuto závěru zjišťovacího řízení).

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Vlivy záměru musí být zpracovány a následně vyhodnoceny pro všechny předkládané varianty
záměru.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených samosprávných celků stanovuje
příslušný úřad počet dokumentací na 10 ks v tištěné formě a jednou na elektronickém nosiči dat –
pokud dokumentace nebude přesahovat velikost 10MB lze předložit pouze 5 ks v tištěné formě a 1
verzi na elektronickém nosiči dat, přičemž zpracovaná dokumentace musí být ve formátu pdf.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel nesouhlasná vyjádření k oznámení z hlediska jeho vlivu na životní prostředí,
a to od Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, obce Útvina a obce Otročín. S ohledem
na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv na životní
prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat.
Došlá vyjádření (v příloze):
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 08. 10. 2012
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, ze dne 16. 10. 2012
Město Toužim, ze dne 19. 10. 2012
Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, ze dne 22. 10. 2012
Obec Útvina, ze dne 22. 10. 2012
Obec Otročín, ze dne 22. 10. 2012
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 03. 11. 2012

Otisk úředního razítka

Ing. Regina Kindratová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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