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Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
„Výstavba větrných elektráren v k. ú. Vraclávek v obci Hošťálkovy“
na životní prostředí

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), ve znění pozdějších předpisů.

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Výstavba větrných elekráren v k. ú. Vraclávek v obci Hošťálkovy

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměr představuje výstavbu větrných elektráren situovaných v nadmořské
výšce 620 – 655 m n. m. v lokalitě Kotel. Záměr předpokládá výstavbu 2 nebo
3 větrných elekráren o výkonu 2 nebo 3 MW (dle varianty).
Se záměrem je spojena i výstavba podzemní kabelové přípojky vysokého
napětí do přenosové sítě ČEZ, a.s., příjezdové komunikace a úprava ploch
u větrných elektráren.

Umístění záměru:

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Hošťálkovy

Kat. území:

Vraclávek

Souřadnice umístění: KOT1

170 33´ 5,532´´E; 500 6´ 39,639´´N

KOT2

170 33´ 18,352´´E; 500 6´ 50,406´´N

KOT3

170 32´ 42,886´´E; 500 7´ 0,837´´N

Oznamovatel:

OSTWIND CZ, s.r.o.

IČO oznamovatele:

26881047

Sídlo oznamovatele:

Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice
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II. Průběh posuzování
1. Oznámení
Zpracovatel: Egological Consulting a.s., odpovědný řešitel RNDr. Jiří Grúz, oprávněná osoba k posuzování vlivů
na životní prostředí (osvědčení odborné způsobilosti č.j. 85189/ENV/08)
Datum předložení oznámení:

13.12.2010

Závěr zjišťovacího řízení byl vydán:

17.1.2011

2. Dokumentace
Zpracovatel: Ecological Consulting a.s., odpovědný řešitel RNDr. Jiří Grúz, oprávněná osoba k posuzování vlivů
na životní prostředí (osvědčení odborné způsobilosti č.j. 85189/ENV/08)
Datum předložení dokumentace:

1.2.2012

3. Posudek
Zpracovatel: GHC regio s.r.o., odpovědný řešitel Ing. Aleš Calábek (MBA), osvědčení odborné způsobilosti
č.j. 8939/1302/OPVŽP/96, (dále „zpracovatel posudku“)
Datum předložení posudku:

13.7.2012

4. Veřejné projednání
Místo konání:

Kulturní dům Hošťálkovy

Datum konání:

16.8.2012 v 17:00 hodin

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Krajský úřad obdržel v prosinci 2010 oznámení záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Oznámení záměru bylo zveřejněno a vyjádřily se k němu dotčené územně
samosprávné celky, dotčené správní úřady a veřejnost. Na základě připomínek, obdržených v rámci
zjišťovacího řízení a jejich vyhodnocení, bylo v závěru zjišťovacího řízení č.j. MSK 9293/2011 ze dne 17.1.2011
konstatováno, že záměr bude dále posuzován a že do dokumentace je třeba dopracovat a doplnit připomínky
a požadavky vyplývající z jednotlivých vyjádření doručených během zjišťovacího řízení.
Dokumentace byla zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a doručena
krajskému úřadu v únoru 2012. Do dokumentace byly zapracovány připomínky vznesené během zjišťovacího
řízení. K dokumentaci se vyjádřily dotčené územně samosprávné celky a dotčené správní úřady. Připomínky
k dokumentaci byly následně vyhodnoceny v rámci zpracování posudku.
Posudek, zpracovaný v rozsahu přílohy č. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl krajskému úřadu
předložen v červenci 2012. Zpracovatel posudku vyhodnotil dokumentaci jako zpracovanou v souladu
s požadavky Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky
uvedenými v závěru zjišťovacího řízení. Na základě vyhodnocení oznámení, dokumentace a doručených
vyjádření navrhl zpracovatel posudku příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko se záměrem „Výstavba
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větrných elektráren v k. ú. Vraclávek v Obci Hošťálkovy“ a stanovil podmínky pro jeho realizaci. K posudku
se vyjádřily dotčené územně samosprávné celky, dotčené správní úřady a veřejnost.
Veřejné projednání ve smyslu ust. § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se uskutečnilo dne
16.8.2012 v 17:00 hod. v sále Kulturního domu Hošťálkovy. Předmětem veřejného projednání byla
dokumentace a posudek záměru „Výstavba větrných elektráren v k. ú. Vraclávek v obci Hošťálkovy“, včetně
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti. Z veřejného
projednání byl vypracován zápis, který byl v souladu s ust. § 17 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí zaslán oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územně samosprávným celkům a také
zveřejněn na internetu.
Na veřejném projednání, kterého se zúčastnilo cca 10 osob byly diskutovány a zodpovězeny všechny dotazy
týkající se vlivů záměru na životní prostředí. Dotazy se týkaly zejména vlivu záměru na krajinný ráz, hluku
z provozu větrných elektráren, způsobu dopravy větrných elektráren. Na všechny relevantní dotazy bylo
odpovězeno a závěrem veřejného projednání bylo konstatováno, že vlivy záměru na životní prostředí a na
veřejné zdraví byly projednány ze všech podstatných hledisek ochrany životního prostředí
Veřejnost se procesu posuzování vlivů na životní prostředí aktivně účastnila ve fázi oznámení, posudku a na
veřejném projednání.
Vyjádření obsahující relevantní připomínky byla v procesu posuzování vlivů daného záměru na životní prostředí
(proces EIA) vypořádána v jeho jednotlivých fázích.
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:


Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava



Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě



Obec Hošťálkovy



Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří a krajské
středisko Ostrava



Bc. Oldřich Malota



Ing. arch. Marcel Kolarz
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III. Hodnocení záměru
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
V průběhu procesu posuzování vlivů záměru „Výstavba větrných elektráren v k. ú. Vraclávek v obci Hošťálkovy“
na životní prostředí a veřejné zdraví bylo shromážděno dostatečné množství informací a podkladů, na základě
kterých je možné vyhodnotit významnost vlivu realizace záměru na životní prostředí. Po prostudování
dokumentace záměru, posudku, odborných studií a doručených vyjádření dotčených územně samosprávných
celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti, na základě prohlídky zájmového území, konzultací s příslušnými
odborníky a po zvážení všech známých rizik a přínosů, lze jednotlivé vlivy navrženého záměru na životní
prostředí při výstavbě a za provozu charakterizovat takto:
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví
Negativní dopady na obyvatelstvo se mohou projevit v období výstavby, kdy dojde k navýšení koncentrace
zejména tuhých znečišťujících látek na samotném staveništi i na příjezdových komunikacích. Současně dojde
i k navýšení hluku. Tyto negativní vlivy budou však plně reverzibilní a omezené pouze na období výstavby.
Samotný provoz záměru (větrné elektrárny) nebude mít na kvalitu ovzduší v lokalitě vliv.
Jedním z nejvýznamnějších vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je u větrných elektráren bezesporu vliv
hluku. V předložených odborných studiích byla detailně vyhodnocena hluková situace jak v období výstavby tak
v období vlastního provozu. Větrné elektrárny jsou zařízení s regulovatelným výkonem, kde lze, v závislosti na
režimu provozu, regulovat i akustický výkon. Z hlukové studie vyplývá, že nedojde k překračování legislativně
stanovených hlukových limitů. I s ohledem na umístění nejbližší větrné elektrárny cca 1200 m od obytné
zástavby lze předpokládat, že hodnoty vypočtené v hlukové studii by neměly být překračovány. Do podmínek
stanoviska byly zapracovány podmínky související s ochranou proti hlukové zátěži.
Jako nejvýznamnější zásah do životního prostředí způsobený výstavbou větrných elektráren bývá považován
vliv na krajinný ráz. Z provedené studie vlivu na krajinný ráz vyplynulo, že navrhovaný záměr představuje
v omezené míře rušivý zásah do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. V blízkých pohledech míra
zásahu stoupá, ale v celkových panoramatech je poměrně malá. Navrhovaný záměr je tak hodnocen jako
únosný zásah do krajinného rázu. V dokumentaci byl hodnocen také možný kumulativní vliv plánovaných
záměrů v dotčeném krajinném prostoru, významně negativní vliv nebyl v tomto případě identifikován.
V bezprostřední blízkosti zájmové lokality se nachází tři významné krajinné prvky „ze zákona“ (lesy, drobný
vodní tok Kotel, pozemek p.č. 921 – vodní plocha). Lesní komplexy se nacházejí ve vzdálenosti 100 – 200 m
od větrných elektráren a jejich negativní ovlivnění tak lze vyloučit. Vodní tok Kotel může být během realizace
záměru ovlivněn narušením koryta nebo ohrožením kvality vody. Pro eliminaci narušení koryta potoka je
navrženo zatrubnění. Při respektování zásad havarijního plánu a dalších podmínek stanoviska pro fázi výstavby
záměru nebude mít realizace záměru na tyto významné krajinné prvky prakticky žádný vliv.
Dalším aspektem je vliv na ornitofaunu a netopýry. V dotčeném území byl proveden biologický průzkum, který
sice prokázal výskyt zvláště chráněných druhů, ale vzhledem k celkovému charakteru území, vzájemné
vzdálenosti větrných elektráren, jejich počtu a umístění mimo hlavní tahy ornitofauny a chiropterofauny lze
očekávat pouze minimální vliv na mortalitu ptáků a netopýrů. Obdobný závěr lze učinit i ve vztahu k ostatním
druhům fauny v území.
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V dotčené lokalitě byly nalezeny i zvláště chráněné druhy rostlin, avšak zcela mimo uvedená místa stavby.
Vzhledem k rozsahu záboru zemědělských pozemků a k charakteru jiných zásahů do půdního prostředí
a zemědělského půdního fondu nebudou vlivy na půdu podstatné. Zemědělská půda bude v nutném rozsahu
odňata ze ZPF. Jedná se o pozemky zařazené do III., eventuelně V. třídy ochrany ZPF. Komunikace mezi
jednotlivými elektrárnami budou budovány převážně na stávajících polních cestách, které budou zpevněny.
Po ukončení doby životnosti zařízení bude nezbytná rekultivace narušených ploch.
Vliv realizace plánovaného záměru na povrchové a podzemní vody, horninové prostředí, klima, přírodní zdroje
a kulturní památky nebude žádný nebo bude nevýznamný.
Přes relativní blízkost státní hranice Polskem nejsou identifikovány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice
ČR.
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Navržené koncepční, technické a technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku
a neliší se od standardů srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v
ostatních členských zemích Evropské unie. Detailnější řešení, s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných
právních předpisů, se předpokládá v rámci další přípravy 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 prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla navržena zejména
v dokumentaci EIA a doplněna v posudku na základě vyhodnocení doručených vyjádření dotčených správních
úřadů, územních samosprávných celků a veřejnosti a jsou specifikována níže jako podmínky stanoviska
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, výstavby, provozu a ukončení
záměru.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Na základě požadavků variantního řešení, byly v dokumentaci EIA předloženy tři varianty technického řešení
větrných elektráren a 5 územních variant uložení kabelové přípojky, která napojuje větrné elektrárny
na nadzemní rozvodnou elektrickou síť.
 varianta 1 – výstavba 3 ks větrných elektráren v místech stavby označovaných KOT1, KOT2 a KOT 3.
Předpokládá se použití typu V90 OptiSpeed s jmenovitým výkonem 3 x 2,0 MW. Výška tubusu 105 m,
délka listů rotoru 45 m, tedy celková výška větrné elektrárny činí 150 m.
 varianta 2 – výstavba 2 ks větrných elektráren v místech stavby označovaných KOT2 a KOT3. Předpokládá
se použití max. typu V112 se jmenovitým výkonem 2 x 3,0 MW. Výška tubusu 140 m, délka listů rotoru
56 m, tedy celková výška větrné elektrárny činí 196 m.
 varianta 3 – výstavba 3 ks větrných elektráren v místech stavby označovaných KOT1, KOT2 a KOT3
s využitím stejného typu větrných elektráren jako u varianty 2.
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Z důvodu minimalizace vlivů na krajinný ráz je doporučeno realizovat záměr ve variantě 1, tedy realizovat
3 ks VE typu VESTAS V90 o výšce tubusu (osa rotoru) maximálně 105 m. Co se týče uložení kabelové přípojky
je doporučeno (pokud to bude z technického hlediska možné) preferovat variantu provedení kabelového vedení
bez zásahu do PR Krasovský kotel. V případě vedení přípojky okrajovým cípem PR Krasovský kotel jsou ve
stanovisku uvedeny podmínky, za kterých je toto přípustné.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku
5.1. Vypořádání vyjádření k oznámení
K oznámení bylo doručeno celkem 5 vyjádření dotčených územně samosprávných celků, správních úřadů
a veřejnosti. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vyhodnoceny a vypořádány v dokumentaci
a komentovány v posudku.
5.2. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci bylo doručeno celkem 6 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených
správních úřadů. Doručené požadavky a připomínky k dokumentaci byly v posudku komentovány a vypořádány.
Relevantní požadavky obsažené ve vyjádřeních byly zapracovány do podmínek stanoviska. Připomínky se týkaly
zejména dopadů záměru na významné krajinné prvky a krajinný ráz.
5.3. Vypořádání vyjádření k posudku a vyjádření obdržených po veřejném projednání
K posudku bylo doručeno 7 vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů
a veřejnosti. Relevantní požadavky k posudku byly ve stanovisku akceptovány.
K posudku se vyjádřily následující instituce a občané:


Obec Hošťálkovy



Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě



Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava



Bc. Oldřich Malota



Ing. arch. Marcel Kolarz
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Obec Hošťálkovy, nemá k posudku připomínky a souhlasí s navrženou variantou č. 1.
Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, ve svém vyjádření upozorňuje na zákonné požadavky
vyplývající ze zákona o lesích a o ochraně ZPF, dále uvádí tyto připomínky:
Připomínka

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se v daném
katastrálním území nenachází vhodné plochy pro
umístění větrných elektráren. Tuto skutečnost
potvrzuje také „Vyhodnocení možností umístění
větrných elektráren na území Moravskoslezského
kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany
přírody a krajiny“ (Ostrava, srpen 2007) a „Studie
možnosti umístění větrných elektráren na území
ORP Krnov“ (Ostrava, říjen 2009), které toto území
pro výstavbu VE (ve všech navrhovaných
variantách) považuje za nevhodné.
VE jsou dynamickou stavbou a v krajině na sebe
budou strhávat pozornost z dalekého okolí. Bude tak
narušen pohled i z významných, turisticky hojně
navštěvovaných míst, jako je Praděd, Cvilín,
rozhledna Ježník a dále bude vizuálně ovlivněna
východní část CHKO Jeseníky.
K zásahu do VKP může dojít v rámci budování
podzemního kabelové přípojky a také při převozu
materiálu pro stavbu VE a to VKP lesů a vodního
toku Kotel.

Výstavbou VE by mohlo dojít ke snížení prostupnosti
krajiny.

Vypořádání
Na území Moravskoslezského kraje se zabývá
problematikou umísťování VE územní studie
„Vyhodnocení možností umístění větrných
elektráren na území Moravskoslezského kraje z
hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody
a krajiny“ (2007) a dále Zásady územního
rozvoje (ZÚR) tohoto kraje. Dle této studie se
sice navržená lokalita nachází v ploše
„nevhodné pro umisťování větrných elektráren“,
nicméně omezení pro umístění VE, která byla
obsažena v ZÚR Moravskoslezského kraje, byla
zrušena rozsudkem Nejvyššího správního soudu
ze dne 16. 6. 2011 jako nevyvážená.
Umístění větrných elektráren bude řešeno
v novém územním plánu obce Hošťálkovy.
Dokončený a schválený územní plán obce se
zapracovanými větrnými elektrárnami je nutnou
podmínkou pro další schvalovací procesy
záměru – vydání územního rozhodnutí dle zák.
č. 183/2006 Sb. stavební zákon a dalších.
V rámci těchto řízení je nutno rovněž zajistit
veškerá vyjádření dotčených orgánů státní
správy i samosprávy, a to i s ohledem na § 12
zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění.
Větrné elektrárny nejsou stavbami, které by
v přírodě
vytvářely
bariéry
zamezující
průchodnosti či prostupnosti krajiny. Případné
rušení zvěře a dobytka větrnými elektrárnami je
dáno komplexem sluchových, čichových a
zrakových vjemů, kterými zvěř vnímá provoz
zařízení, existenci staveb, zvýšený pohyb
techniky a lidí. Lze předpokládat, že při pobytu v
blízkosti VE a při průchodu kolem nich se budou
nejvíce uplatňovat hlukové vjemy. Vliv hluku na
volně žijící živočichy není dosud dobře poznán.
Dle Metodické příručky AOPK ČR k zajištění
průchodnosti dálničních komunikací pro volně
žijící živočichy je ověřeno, že většina druhů
savců je schopna si zvyknout na relativně
vysoké hlukové zátěže. Na zvěř a dobytek
působí rušivě zejména náhlý a impulzivní hluk,
kterého se živočichové lekají. Hluk způsobovaný
větrnými elektrárnami je jiného charakteru nabývá na intenzitě pomalu a trvá potom delší
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dobu a zvířata jsou schopna si na něj zvyknout.
Území v bezprostřední blízkosti vlastních věží se
mohou vyhnout.

Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, s předloženým posudkem souhlasí.
Krajský úřad Moravskoslezského
k předloženému posudku připomínky.

kraje,

odbor

životního

prostředí

a

zemědělství,

nemá

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, ve svém vyjádření uvádí, že má
k posudku následující připomínky:
Připomínka

Nejsou vypořádány připomínky týkající biologického
hodnocení a absence vyhodnocení ovlivnění druhů a
biotopů realizací záměru.

ČIŽP i nadále nesouhlasí s realizací záměru. V
případě vydání souhlasného stanoviska k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí ČIŽP
požaduje, aby nebyly realizovány kabelové přípojky
(varianta č. 1 a 4) vedené přes PR Krasovský kotel a
v blízkosti pozemku parc. č. 921 (vodní plocha),
protože existují i další možnosti (viz navržená
variantní řešení). Vzhledem k předešlému a
možnosti využití dalších variant napojení ČIŽP dále
požaduje, jako bezpředmětné, vypustit z navržených
podmínek ty, které se týkají vedení kabelové
přípojky přes PR Krasovský kotel (např. č. 16 – str.
42, č. 6 – str. 43).

Vypořádání
Součástí
Dokumentace
bylo
biologické
hodnocení, které se zabývalo hodnocením vlivů
realizace záměru na flóru, faunu a ekosystémy.
Z výsledků vyplynulo, že při realizaci záměru
není
předpokládáno
významné
negativní
ovlivnění dotčeného území. V biologickém
hodnocení byla navržena řada opatření
k prevenci a minimalizaci vlivů záměru, které
byly přejaty do podmínek stanoviska.
Závěr zjišťovacího řízení v části „Souhrnné
vypořádání připomínek“ ohledně varianty č. 1
kabelové trasy uvádí, že tato varianta nebude
realizovaná. V dokumentaci o posouzení vlivů na
životní prostředí včetně jejich příloh je tato
varianta zapracovaná. Zde je třeba uvést, že
zpracovatel v dokumentaci provedl podrobné
zkoumání dotčeného prostředí s jasně
formulovanými závěry. Obecně lze říci, že
konkrétní předměty ochrany se nevyskytují
celoplošně v rámci chráněných území, navíc
provádění kabelového vedení nepředstavuje
významný stavební zásah do území. Ve
stanovisku je doporučeno řešit kabelové vedení
ve variantách, které nebudou zasahovat do
chráněných území.
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Bc. Oldřich Malota, uvádí tyto připomínky:
Připomínka
Posuzovaný záměr negativně ovlivní krajinný ráz
širšího území Jeseníků. Větrné elektrárny se stanou
novými dominantami v krajině a změní přírodní,
kulturní a historickou charakteristiku celé oblasti a
sníží její estetickou a přírodní hodnotu. V případě
povolení umístění stavby větrných elektráren bude
vizuálně upozaděna významná přirozená dominanta
krajiny - Praděd.
Na základě veřejného projednáni 18.8.2012 navrhuji
doplnění dokumentace o vizualizaci, která by
zachycovala pohled na horizont s elektrárnami od
č.p.21, č.p.28, obec Staré Purkartice.
Plánovaná stavba větrných elektráren negativně
ovlivní zdraví občanů bydlících v blízkém okolí.
Infrazvuk vydávaný větrnými elektrárnami a tzv.
„Stroboskopický efekt" může způsobovat problémy
se spánkem, bolesti hlavy, deprese. Vzdálenost
větrných elektráren od obydlí by měla být alespoň 2
km. Realizace záměru výrazně ovlivní kvalitu života
obyvatel dané oblasti.
Plánovaná stavba větrných elektráren negativně
ovlivní hodnotu nemovitostí občanů bydlících v
blízkém okolí, může dojít k poklesu cen nemovitostí
až o 30 % dle vzdálenosti od větrné elektrárny,
některé nemovitosti budou pak úplně neprodejné.
Plánovaná stavba větrných elektráren negativně
ovlivní turistický ruch v oblasti. V oblastech s
větrnými elektrárnami klesá počet turistů o desítky
procent. Pro tuto oblast je určitě vhodnější rozvíjet
turistiku (pěší, cykloturistiku, agroturistiku apod.)
než podporovat větrníkovou energetiku.

Vypořádání

Větrné elektrárny jsou stavby, které mají
bezesporu určitý vliv na krajinný ráz a proto je
nutné k umisťování a povolování těchto staveb,
zajistit souhlas orgánu ochrany přírody podle
§ 12 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění.
Součástí žádosti o vydání souhlasu dle § 12
zákona č. 114/1992 Sb., budou aktualizované
vizualizace, které budou zahrnovat mimo jiné
pohledy z obce Staré Purkartice (č.p. 21, 28).
Proces posuzování vlivů na životní prostředí,
především pak zpracovaná dokumentace včetně
příloh, dostatečným způsobem hodnotí veškeré
aspekty záměru na životní prostředí i prostředí
pro život. Otázky vlivů na hlukovou situaci,
stroboskopický efekt, veřejné zdraví, atd. jsou
zde podrobně řešeny.
Problematika kolísání cen nemovitostí je
ovlivněna více faktory. Jedná se např. o sezónní
výkyv, globální trend pohybu cen nemovitostí,
atraktivitu lokality a infrastrukturu. Všechny tyto
faktory jsou přímo úměrné poptávce po
nemovitostech. Přítomnost větrných elektráren
může mít vliv na jeden z faktorů kolísání cen
nemovitostí, a to na případný pokles atraktivity
území. Toto riziko však vzhledem k ostatním
aspektům kolísání cen není dominantní.
Problematika cen nemovitostí není předmětem
posuzování vlivů na životní prostředí.

Ing. Arch. Marcel Kolarz, uvádí tyto připomínky:
Připomínka

Vypořádání

V dokumentaci postrádám vizualizaci ze stanovišť
přímo v naší obci, v zóně „silné viditelnosti (do 3
km)", ať máme představu, na co bychom se museli
příštích 20 -25 let dívat.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz byly zpracovány
podle Metodického pokynu MŽP (2009)
z pohledu 4 zón viditelnosti. Jako středně silný
byl klasifikován vliv na estetické hodnoty krajiny
a na harmonické měřítko krajiny. Hodnocení
vlivu na krajinný ráz bylo v dokumentaci, včetně
příslušné přílohy, provedeno podle standardních
metodik a s ohledem na definici krajinného rázu
stanovenou v § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
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Existuje reálné nebezpečí, dle vyjádření ředitele
Lesní správy Krnov, že smrky částečně zakrývající
VE zničí kůrovec, václavka nebo silný vítr (podobně
jako lehly smrky u Kamenné boudy nad Starými
Purkarticemi). Nové stromy vyrostou, až životnost
VE skončí.

Jak se vlastně odstraní železobetonový blok 20 x 20
m vysoký 2 m? Jak se potom dá do původního stavu
jáma 20 x 20 hluboká 3,5 m?
Nemohou tři jámy 20 x20 m hluboké 3,5 m (jámy
pro základy VE) ovlivnit hydrogeologické poměry,
zvláště když se „cca 500 m východně od lokality VE
nachází hranice ochranného pásma 2b podzemního
zdroje vody pro obec"?

Jak projede nadměrný transport dl. 56 m, vyžadující
silnici šířky 4,5 m, světlé výšky 5 m, s vnitřním –
rádiusem - 45 m (str.45) jírovcovou alejí, aniž by ji
poškodil ?

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Veškeré aspekty vlivů na krajinný ráz
byly vyhodnoceny a jasně a srozumitelně
shrnuty. Z důvodu minimalizace vlivů na
krajinný ráz je doporučeno realizovat záměr ve
variantě 1, tedy realizovat 3 ks VE typu VESTAS
V90 o výšce tubusu (osa rotoru) maximálně 105
m. Dále, pro minimalizaci vlivů na krajinný ráz,
je
doporučeno
v územním
plánu
obce
Hošťálkovy a následně v projektových
dokumentacích VE detailně řešit doplnění ploch
krajinné zeleně, a to i ve smyslu odclonění
pohledů na VE, především z okolních sídel.
Součástí žádosti o vydání souhlasu dle § 12
zákona č. 114/1992 Sb., budou aktualizované
vizualizace, které budou zahrnovat mimo jiné
pohledy z obce Staré Purkartice (č.p. 21, 28).
Při posuzování vlivů na životní prostředí se
vychází ze stavu ŽP v době zpracování
oznámení záměru a dokumentace. Proto
vyhodnocení vlivů na krajinný ráz bylo
provedeno i s předpokladem existence okolních
lesů. Obměna lesního porostu, jakož i kalamitní
stavy musí být zapracovány do LHP.
Otázky týkající se likvidace stavby větrných
elektráren po ukončení její životnosti jsou
řešeny v rámci stavebního povolení dočasné
stavby. Investor uzavírá s majiteli pozemků
dohodu o bankovní garanci na likvidaci stavby
po ukončení její životnosti.
Pro ochranu vodních zdrojů se zřizují ochranná
pásma vodních zdrojů. Ochranné pásmo ve
svém vyhlášení obsahuje podmínky a omezení
pro stavby a činnosti v ochranném pásmu, které
musí
být
dodržovány.
Záměr
větrných
elektráren se nachází mimo ochranné pásmo
vodního zdroje, hranice OP 2b je vzdálena cca
500 m od záměru. Již v dokumentaci o
posouzení vlivů na ŽP je vysloven požadavek
zpracování havarijního plánu pro období
výstavby. Vzhledem ke vzdálenosti umístění
větrných elektráren od vodních zdrojů (cca 500
m od hranice OP 2b) nedojde umístěním
betonových základů větrných elektráren k
žádnému ovlivnění vodních zdrojů.
Příjezdové cesty dopravní obsluhy při stavbě VE,
především pak vlastní doprava částí větrných
elektráren
bude
řešena
v projektové
dokumentaci VE – plánu organizace výstavby a
bude podléhat povolení příslušného stavebního
úřadu.
V projektové
dokumentaci
bude
podrobně zpracována i příjezdová trasa
materiálů pro stavbu VE včetně případných
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Z dokumentace E.I.A. vyplývá, že 4 obyvatelé
budou „středně obtěžováni hlukem" (str. 57). Dále
že „vliv na estetické hodnoty a harmonické měřítko
krajiny je středně silný" (str. 70). Stojí zde pohoda
místních obyvatel a uchování krajinného rázu v naší
domovině proti ekonomickým zájmům německého
majitele firmy.
V posudku se píše, že vzdálenost od nejbližší
zástavby je 1.200 m. Dle mých jednoduchých
měření je ale vzdálenost k nejbližší obytné zástavbě
ve Starých Purkarticích pouhých 1.050 m, to je o
150 m méně (o 12,5 % méně) a nebezpečně se
blížíme k min doporučené vzdálenosti 750 -1.000 m.
Nemůže být chyba (12,5 %) i ve výpočtech hluku,
které jsou závislé na vzdálenosti ?

omezení. Především pak případné dotčení
kaštanové
aleje
podléhá
příslušným
schvalovacím
úkonům,
a
to
zejména
v návaznosti na §7 a §8 zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Ve
stanovisku je zakotvena podmínka zachování
jírovcové aleje.
Hluková situace byla podrobně řešena v hlukové
studii – viz příloha k dokumentaci záměru. Již
v posudku je uvedeno následující: S ohledem na
vývoj technického řešení větrných elektráren a
např. i zvyšování instalovaného výkonu se
doporučuje, aby na základě konečného výběru
konkrétního typu a výkonu větrných elektráren
byla hluková studie v rámci další přípravy
záměru (projektová dokumentace pro stavební
povolení) aktualizována s doložením splnění
příslušných hygienických limitů podle nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jednou
z podmínek stanoviska je provedení kontrolního
měření hluku ve zkušebním provozu větrných
elektráren
u
nejbližší
obytné
zástavby
k prokázání
souladu reálného
stavu
s příslušnými hygienickými limity stanovenými v
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

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 o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných
celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání posudku
a dokumentace, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z hlediska hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní
prostředí, vydává
souhlasné stanovisko

k záměru „Výstavba větrných elektráren v k. ú. Vraclávek v obci Hošťálkovy“, předloženému
oznamovatelem: OSTWIND CZ, s.r.o., Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 26881047,
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány a zahrnuty jako součást podmínek
v následných správních řízeních (viz § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). Záměr
je zařazen dle přílohy č. 1, kategorie II, bodu 3.2 – Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším
než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 m. Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření
podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí nebo opatření požadavky k ochraně životního
prostředí uvedené ve stanovisku, nebo ve svém rozhodnutí, popřípadě opatření uvede důvody, pro které tak
neučinil nebo učinil jen zčásti (§ 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).
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Pořadí variant
Záměr byl předložen ve třech variantách technického řešení větrných elektráren a 5 územních variantách
uložení kabelové přípojky, která napojuje větrné elektrárny na nadzemní rozvodnou elektrickou síť. Jednotlivé
technické varianty se lišily počtem umisťovaných větrných elektráren, jejich výškou a výkonem.
Z důvodu minimalizace vlivů na krajinný ráz byla jako nejvhodnější vyhodnocena realizace záměru ve variantě
1, tedy realizace 3 ks VE typu VESTAS V90 o výšce tubusu (osa rotoru) maximálně 105 m. Co se týče uložení
kabelové přípojky bude (pokud to bude z technického hlediska možné) preferována varianta provedení
kabelového vedení bez zásahu do PR Krasovský kotel. V případě vedení přípojky okrajovým cípem PR
Krasovský kotel jsou ve stanovisku uvedeny podmínky, za kterých je toto přípustné.
PODMÍNKY SOUHLASNÉHO STANOVISKA
Pro fázi přípravy záměru
1)

Zpracovat harmonogram výstavby tak, aby maximálně eliminoval nepříznivé dopady na jednotlivé složky
životního prostředí. V časovém plánu realizace stavby stanovit harmonogram stavebních prací, nasazení
stavebních mechanizmů a využívání přepravních tras mimo jiné s ohledem na období kladení mláďat
zvěře.

2)

V zásadách organizace výstavby vymezit plochy pro zařízení staveniště mimo prvky ÚSES a VKP
a v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Vymezit plochy pro deponie zemin/ornice tak, aby
nenarušovaly ekologickou stabilitu a nezasahovaly do prvků ÚSES a VKP.

3)

Minimalizovat odnětí pozemků ze ZPF. Zpracovat bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy (ornice
a podorniční vrstvy) a plán na jejich využití.

4)

Vyloučit odnětí pozemků z PUPFL.

5)

Zpracovat bilance odpadů (vč. bilancí při zemních pracích) pro období realizace stavby, se specifikací
druhů odpadů a způsobů jejich využití či odstranění. V případě přebytku výkopového materiálu zajistit
místa pro využití nebo uložení přebytečné výkopové zeminy.

6)

V dalších stupních projektové dokumentace upřesnit (v souladu s vyjádřeními VUSS a ÚCL) stranové
stínění světel a způsob barevných nátěrů VE (barva RAL 7035). Přitom preferovat přerušované bílé nebo
červené světlo, a to v minimálním počtu, minimální intenzity a v minimálním počtu záblesků za minutu.
U nátěrů preferovat bělošedý matný nátěr.

7)

Povrch obslužných komunikací zpevnit pouze kamenivem. Komunikaci s nepropustnou úpravou připustit
pouze v případech, že bude součástí komunikací v okolí. Při úpravě přístupových cest nesmí být poškozen
vodní tok Kotel, jeho břehové porosty, ani záměrem negativně narušena jírovcová alej u přístupové
komunikace.

8)

V případě křížení cest s vodními toky (Kotel) projednat s vodoprávním úřadem možnost zatrubnění toku,
a to pouze v minimální délce (cca do 5,0 m) a s dostatečným profilem potrubí. Vyhodnotit možnost
stavby rámového propustku v souladu s metodikou Toman a kol., 1995: Metodika křížení komunikací
a vodních toků s funkcí biokoridorů, AOPK ČR.

9)

Pro období výstavby zpracovat, nechat vodoprávním úřadem schválit a dodržovat havarijní plán pro látky
závadné vodám, ve smyslu vodního zákona č.254/2001 Sb., a to při překročení množství látek závadných
vodám dle prováděcí vyhl. č. 450/2005 Sb.

10)

VE nebudou oploceny.

11)

Minimalizovat rozsah kácení dřevin. Projednat s orgány ochrany přírody následnou realizaci náhradních
výsadeb (přednostně v prvcích ÚSES). Výsadbu realizovat v dostatečné vzdálenosti od VE (min. 200 m).
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12)

Zajistit v předstihu projednání záměru s veřejností. Upozornit veřejnost na etapy výstavby a jejich rozsah,
včetně dopravních omezení, aby byly omezeny negativní ohlasy na vlastní stavební činnost.

13)

Na základě konečného výběru konkrétního typu a výkonu větrných elektráren aktualizovat (v rámci
projektové dokumentace pro stavební povolení) hlukovou studii s doložením splnění příslušných
hygienických limitů podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.

14)

V projektové dokumentaci řešit doplnění ploch krajinné zeleně ve smyslu odclonění pohledů na VE,
především z okolních sídel.

15)

Součástí žádosti o vydání souhlasu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., budou aktualizované vizualizace,
které budou zahrnovat mimo jiné pohledy z obce Staré Purkartice (č.p. 21, 28).

16)

V případě realizace kabelové přípojky ve variantě 1 (přes PR Krasovský kotel) provést detailní průzkum
zaměřený na zvláště chráněné druhy a technicky navrhnout situování kabelového vedení do míst, kde se
tyto nevyskytují. Výstavbu provádět tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění ZCHD nejlépe
bezvýkopovou technologií – protlak.

Pro fázi výstavby záměru
17)

Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy, návoz materiálu apod.)
nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích a v nočních hodinách,
provoz hlučných stacionárních zařízení bude stíněn mobilními protihlukovými zástěnami.

18)

Stavební práce v lokalitě Kotel budou prováděny po dohodě s uživatelem honitby mimo dobu kladení
mláďat zvěře.

19)

Zajistit přítomnost nezávislého ekodozoru na stavbě.

20)

Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), s cílem jejich přednostního
zemědělského využití. Půdní pokryv v blízkosti větrných elektráren, podél přístupových cest a v místě
uložení kabelové přípojky uvést do původního stavu.

21)

V případě realizace kabelové přípojky ve variantě 1 (přes PR Krasovský kotel) bude přípojka vedena podél
polní cesty přes okrajový cíp PR, a to šetrným ručním výkopem nebo i bez zásahu do PR (protlak).
Nezbytná je při tomto řešení přítomnost nezávislého ekodozoru.

22)

Zásahy do půdního krytu realizovat přednostně mimo hnízdní období (mimo 1.4. – 31.7.).

23)

Případný zásah do vodního toku je nutné provést mimo dobu rozmnožování ryb a obojživelníků, tzn.
nejlépe v podzimních či zimních měsících, případně v období, kdy je vodní tok Kotel bez průtoků
(vrcholné léto). Pohyb mechanizmů ve vodním toku (Kotel) vyloučit.

24)

Minimalizovat terénní úpravy okolí stavby samotné a rozsah pojezdů stavební a dopravní techniky po
lokalitě. Přednostně využívat již existující a zejména zpevněné cesty.

25)

Zajistit řádnou údržbu a sjízdnost přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních
prací. Automobily budou před výjezdem ze staveniště na komunikaci řádně očištěny. Sypké materiály
budou převáženy v zabezpečených vozech (zaplachtování, zakrytí). Přesuny stavební techniky, vytíženost
nákladních automobilů a dopravní trasy musí být navzájem koordinovány/optimalizovány.

26)

Zajistit pravidelnou kontrolu automobilů a mechanizmů, pracujících na stavbách z hlediska jejich
ekologické nezávadnosti. Stojící mechanizmy opatřit záchytnými vanami proti úkapům. Plochy zařízení
stavenišť budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků
ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna, odvezena a zneškodněna podle platných předpisů.
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27)

Na plochách zařízení stavenišť neskladovat pohonné hmoty. Instalovat chemická WC pro příslušný počet
pracovníků. Údržba a opravy stavebních mechanizmů budou prováděny mimo tyto plochy. Zamezit
odtoku splavenin ze staveniště záměru do povrchových vod.

28)

Kácení dřevin bude provedeno v souladu s rozhodnutím místně příslušného správního orgánu ochrany
přírody a krajiny. Kácení dřevin provádět přednostně v období vegetačního klidu (listopad – březen),
vyloučit kácení v hnízdním období ptáků (duben – srpen).

29)

U stávajících dřevin, jež mají být zachovány, zajistit při stavebních činnostech odpovídající ochranu dle
ČSN DIN 18 920 (ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech).

30)

Jírovcová alej na přístupové komunikaci z obce Hošťálkovy musí zůstat zachována.

31)

Zapracovat opatření k eliminaci vzniku sekundární prašnosti.

32)

Během stavby nesmí dojít k vytvoření bariér nebo změně biotických podmínek v plochách biokoridorů
a VKP. V případě niv vodních toků musí být zajištěn trvalý stavební dozor, se zaměřením na prevenci
možných havárií.

33)

Monitorovat výskyt nepůvodních invazivních druhů rostlin a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody přistoupit k jejich likvidaci.

34)

Provádět průběžný biomonitoring živých složek přírodního prostředí během výstavby. V případě nutnosti
přistoupit k záchrannému transferu dle podmínek orgánů ochrany přírody.

35)

Po ukončení stavby budou plochy v okolí stavby rekultivovány a terén neodkladně upraven zatravněním.
Zbývající plochy budou uvedeny do původního stavu.

Pro fázi provozu záměru
36)

Ve zkušebním provozu větrných elektráren provést u nejbližší obytné zástavby kontrolní měření hluku
k prokázání souladu reálného stavu s příslušnými hygienickými limity stanovenými v nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Měření provést přednostně
v zimním období a v noční době.

37)

V případě zhoršení signálu digitálního pozemního vysílání (DVB-T) v obcích, sousedících se záměrem,
zajistit prošetření případů a do 6 měsíců od přijetí stížnosti provést bezplatně nápravu zhoršeného stavu.

38)

Zajistit sledování dopadů realizovaných VE na ptáky a netopýry, min. po dobu jednoho roku (s důrazem
na červenec až říjen) po uvedení VE do chodu. Podle výsledků monitorování dohodnout případný další
postup s orgánem ochrany přírody a krajiny.

39)

Zajistit řádnou údržbu jednotlivých VE aby nedocházelo k závadám po stránce hlukové a vizuální.

40)

Na stožáry větrných elektráren neumísťovat žádné reklamy ani reklamní poutače.

41)

Zajistit pravidelné sečení pozemků v okolí elektráren, vlastněných majiteli VE.

42)

Po dokončení stavby odstranit všechna zařízení stavenišť i jiná navazující zařízení.

43)

Zajistit kvalitní a důslednou revitalizaci porostů narušených výstavbou včetně střetových míst stavby
s VKP a ÚSES všech úrovní.

44)

Zajistit pravidelnou údržbu ploch nově vysazené i stávající zeleně ihned po ukončení stavby tak, aby byla
omezena invaze neofyt nebo šíření další nevhodných druhů do volné krajiny. V případě zjištění bude
přistoupeno, v součinnosti s příslušným orgánem ochrany přírody, k jejich likvidaci.
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Pro fázi ukončení provozu záměru
45)

Po ukončení provozu větrných elektráren zajistit v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu demontáž
jejich nadzemní součástí a uvedení terénu do původního stavu, pokud nebude místo využito pro obdobný
záměr výstavby nového zařízení.

Odůvodnění
V souladu s ustanoveními zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno posouzení vlivů
záměru na životní prostředí, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr lze či nelze umístit v dané lokalitě
a vyhodnotit míru ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví realizací a provozem záměru.
S ohledem na povahu, rozsah záměru a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr, oproti současnému stavu, významně
negativně neovlivní území v němž je umístěn a tudíž k němu vydal z hlediska zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí souhlasné stanovisko s podmínkami. V průběhu celého procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bylo shromážděno dostatečné množství informací a podkladů, na základě kterých je možné vyhodnotit
významnost vlivu realizace záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. K dokumentaci EIA
bylo doručeno celkem 6 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů.
Veřejnost se k dokumentaci EIA nevyjádřila. Z 6 vyjádření byla 3 vyjádření souhlasná bez připomínek,
1 vyjádření nedoporučovalo k realizaci variantu počítající s výstavbou vyšších stožárů VE a ve 2 vyjádřeních byl
uveden nesouhlas s realizací záměru. K posudku bylo doručeno 7 vyjádření dotčených územních
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti. Z tohoto počtu 2 vyjádření byla bez připomínek,
v 1 vyjádření byl uveden souhlas se záměrem za předpokladu realizace varianty č. 1 a v dalších vyjádřeních
byly uvedeny připomínky, případně nesouhlas s realizací záměru. Doručené připomínky se týkaly zejména vlivu
větrných elektráren na krajinný ráz, vlivu na VKP a ZCHD, hlukové zatížení a cenu nemovitostí. Veškeré
doručené připomínky byly v jednotlivých fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí vypořádány
a relevantní opatření byla následně zohledněna v podmínkách tohoto stanoviska. Z předložených variant byla
jako nejvhodnější vyhodnocena realizace záměru ve variantě 1, tedy realizovat 3 ks VE typu VESTAS V90
o výšce tubusu (osa rotoru) maximálně 105 m. Co se týče uložení kabelové přípojky bude (pokud to bude
z technického hlediska možné) preferována varianta provedení kabelového vedení bez zásahu do PR Krasovský
kotel. V případě vedení přípojky okrajovým cípem PR Krasovský kotel jsou ve stanovisku uvedeny podmínky, za
kterých je toto přípustné.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje vyjádření
dotčených správních úřadů ani příslušná povolení nebo opatření podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost
oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
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Úplná znění vyjádření doručených k dokumentaci a posudku záměru jsou k dispozici k nahlédnutí na KÚ MSK,
odbor životního prostředí a zemědělství, nebo na internetu na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz:
veřejná správa – úřední deska – E.I.A., SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona
č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje, kód záměru MSK 1507.

„otisk razítka“

Ing. Milan Machač, v.r.
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Stanovisko bylo vydáno dne:………31.10.2012……………..

Za správnost vyhotovení: Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
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