Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Praha dne 13. července 2022
Č. j.: MZP/2022/710/2737
Vyřizuje: Ing. Vébr
Tel.: 267 122 875
E-mail: Tomas.Vebr@mzp.cz

dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí 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 (dále
jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II podle
§ 4 odst. 1 písm. c) zákona
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. f) zákona, Vám
v souladu s § 6 odst. 5 zákona zasílá informaci o oznámení záměru „Větrný park Řasnice“
zpracovaném podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní
informaci o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet,
na úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru
příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na
úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona nejméně
15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky
vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (Tomas.Vebr@mzp.cz),
příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o oznámení záměru na úřední
desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu
§ 6 odst. 6 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení záměru nejpozději do
30 dnů od data zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce dotčeného
kraje, tj. Krajského úřadu Libereckého kraje. Tato lhůta bude rovněž zveřejněna na
níže uvedeném odkazu.
Vzhledem ke skutečnosti, že oznamovatel deklaroval zájem podrobit se celému
procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nad rámec zákona již
v této fázi, není nutné ve vyjádření uvádět, zda je třeba záměr posuzovat v celém
rozsahu zákona či nikoliv. Ve vyjádření tak uvítáme Váš názor, na které oblasti vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádáme,
aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň
přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3, resp. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních
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není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich
vyplývající.
Do oznámení záměru lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP509, resp. přímo na následujícím odkazu
(Větrný park Řasnice).

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované
prevence
podepsáno elektronicky

Rozdělovník k č.j. MZP/2022/710/2737:
Dotčené územní samosprávné celky:
Liberecký kraj, hejtman
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Obec Horní Řasnice, starosta
Horní Řasnice 230, 464 01 Frýdlant
Obec Dolní Řasnice, starosta
Dolní Řasnice 153, 464 01 Frýdlant
Obec Krásný les, starostka
Krásný les 122, 464 01 Frýdlant
Obec Jindřichovice pod Smrkem, starosta
Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem
Obec Bulovka, starostka,
Bulovka 101, 46401 Bulovka
Město Frýdlant, starosta
T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant
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Dotčené orgány:
Krajský úřad Libereckého kraje, ředitel
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Městský úřad Frýdlant (obec s rozšířenou působností)
T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 186/64, 460 31 Liberec
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec
Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jizerské hory
U Jezu 10, 460 01 Liberec
Oznamovatel:
WEB Větrná energie s.r.o., Mgr. Jiří Přikryl
Ríšova 21, 641 00 Brno
Zpracovatel oznámení:
Mgr. Pavel Bauer
Březový vrch 737, 460 15 Liberec XV
Na vědomí:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1
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Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 Praha
Ministerstvo zahraničních věcí, odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha
Odbory MŽP:
s žádostí o vyjádření:
odbor adaptace na změnu klimatu
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
odbor ochrany vod
odbor geologie
odbor energetiky a ochrany klimatu
odbor ochrany ovzduší
na vědomí:
odbor mezinárodních vztahů
odbor výkonu státní správy V – Liberec
Dotčený stát (odesláno samostatným dopisem č.j. MZP/2022/710/2740)
Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Dpt. Ocen Oddzialywania na Srodowisko
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
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