
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

V Praze dne 23. 8. 2013 

Č.j.: 55948/ENV/13 

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 (dále jen „zákon“) 

Identifikační údaje: 

Název:   Větrné elektrárny Dívčí Hrad 

Charakter záměru:  Výstavba dvou větrných elektráren typu Vestas V112. Záměr 

představuje dále realizaci podzemní kabelové přípojky 

vysokého napětí pro napojení do přenosové soustavy, 

příjezdové komunikace a úpravu ploch u větrných elektráren.  

Kapacita (rozsah) záměru:  Jmenovitý výkon každé větrné elektrárny bude 3 MW. Výška 

věže bude 140 m a poloměru rotoru 56 m. Předpokládá 

se odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu o výměře 

cca 50 000 m
2
, z toho bude celková zastavěná plocha 

cca 7 900 m
2
 (5 400 m

2
 pro základny VTE a manipulační 

plochy a cca 2 500 m
2
 pro přístupové komunikace). 

Umístění:  kraj: Moravskoslezský 

obec: Dívčí Hrad 

k.ú.: Sádek u Dívčího Hradu 

Zahájení:  2017 

Ukončení:   2018 

Oznamovatel:   OSTWIND CZ, s.r.o. 

  Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 

Zpracovatel oznámení: Ing. Vladimír Rimmel 

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3108/479/OPV/93 

s prodloužením autorizace č.j.: 2586/ENV/11 

Záměr „Větrné elektrárny Dívčí Hrad“ naplňuje dikci bodu 3.2 (Větrné elektrárny 

s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 

35 metrů) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího 

řízení bylo Ministerstvo životního prostředí - odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence. 

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, 

zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. 

Oznámení záměru bylo zasláno k vyjádření Polské republice vzhledem k možným 
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přeshraničním vlivům v souladu s Hlavou II zákona – Posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice České republiky. 

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených 

správních úřadů, dotčených územních samosprávních celků, veřejnosti, dotčeného státu 

a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl 

příslušný úřad k závěru, že záměr 

„Větrné elektrárny Dívčí Hrad“ 

má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona. 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad zároveň k závěru, 

že dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) je nutné 

zpracovat především s důrazem na následující oblasti: 

1. Variantní řešení (Změna rozměrů větrné elektrárny – snížení výšky, zmenšení rotorů; 

změna umístění záměru apod.; případně uvést adekvátní a jasné důvody, proč nelze 

změnit předloženou variantu v oznámení záměru). 

2. Kumulativní vlivy (Vyhodnotit synergické a kumulativní vlivy záměru se záměry 

plánovanými v dané lokalitě na českém území, včetně zohlednění plánované výstavby 

větrných parků na polském území). 

3. Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky 

na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. 

Odůvodnění: 

 Příslušný úřad obdržel nesouhlasná vyjádření, která blíže nespecifikovala připomínky 

či požadavky na dopracování dokumentace. Příslušný úřad tedy stanovil oblasti dle výše 

uvedených bodů, které nebyly v předloženém oznámení záměru dostatečně vyhodnoceny. 

Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů: 

- Obec Hlinka, vyjádření ze dne 29. 4. 2013, 

- Obec Vysoká, vyjádření ze dne 17. 6. 2013, 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

vyjádření ze dne 16. 5. 2013, 

- Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 13. 5. 2013, 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, vyjádření 

ze dne 30. 4. 2013, 

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, vyjádření ze dne 

14. 5. 2013, 

- Občanské sdružení Nízký Jeseník, vyjádření ze dne 29. 5. 2013, 

- Vyjádření Generálního ředitelství ochrany životního prostředí Polské republiky ze dne 

5. 8. 2013. 

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: 

Obec Hlinka nemá námitek k předmětnému záměru. 
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Obec Vysoká nesouhlasí s realizací záměru pro jeho negativní vizuální vliv na krajinný ráz. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatuje, 

že z hlediska ochrany vod a horního zákona nemá připomínek. Z hlediska odpadového 

hospodářství stanovuje několik podmínek, které by měly být splněny pro návazná správní 

řízení. Z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu 

upozorňuje na zákonné povinnosti. 

Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí uplatňuje připomínky týkající se krajinného 

rázu, nevyhodnocení kumulativních vlivů se záměry na polské straně, ochrany zemědělského 

půdního fondu. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě konstatuje, 

že předložené oznámení záměru dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na zdraví 

lidí a životní prostředí jako přijatelný. Tento závěr oznámení záměru akceptuje a nepožaduje 

posouzení záměru v celém rozsahu zákona. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava nesouhlasí s realizací 

záměru, neboť záměr bude mít významný negativní vliv na krajinný ráz. 

Občanské sdružení Nízký Jeseník konstatuje, že záměr bude mít razantně devastující zásah 

do stávajícího krajinného rázu, ohrozí chráněné živočichy, může ohrozit bezpečnost provozu 

na blízké silnici odlétajícími kusy ledu z rotorů, proto z těchto důvodů požaduje posouzení 

v celém rozsahu zákona. 

Generální ředitelství ochrany životního prostředí Polské republiky konstatuje, že vlivy 

předmětného záměru budou na polské území nevýznamné. Dále konstatuje, že nepožaduje 

mezistátní posuzování předmětného záměru dle Úmluvy o posuzování vlivů na životní 

prostředí přesahujících hranice států (Espoo úmluva). 

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním 

systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního 

prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 

(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP420, v sekci závěr zjišťovacího řízení. 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 

celků je nutné předložit dokumentaci v tištěné podobě v počtu 14 ks a dále 1 ks v elektronické 

podobě. 

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. 

 

 

 

Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v. r. 

pověřena dočasným zastupováním 

při výkonu činností ředitele odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

(otisk úředního razítka) 

 

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
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