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 Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství  

 
 
dle rozdělovníku 

 
 
Datum: 24. 4. 2017 
JID: 54426/2017/KUUK 
Jednací číslo: 116/ZPZ/2017-16/ZD-899 
E-mail/linka: rothanzl.j@kr-ustecky.cz / 121 

 
Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě žádosti 
podané dne 22. 12. 2016 společností APB Plzeň a.s., Barvínková 582/8, 326 00 Plzeň, 
v zastoupení společností AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, IČ 25203231 
o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, pro záměr „Větrná farma Chomutov III. etapa“ umístěný na území obcí Domašín, 
Kryštofovy Hamry a Výsluní v katastrálních územích Nová Víska u Domašína, Rusová a 
Volyně u Výsluní, a to v souvislosti se zásahem do biotopu zvláště chráněného druhu 
rostliny, vydává toto rozhodnutí. 

VÝROK 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen úřad), jako 
orgán státní správy ochrany přírody a krajiny příslušný dle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), 
p o v o l u j e  v souladu s § 56 odst. 1 zákona, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad 
zájmem ochrany přírody právnické osobě APB Plzeň a. s., Barvínková 582/8, 326 00 Plzeň, 
IČ 27066410 v ý j i m k u  ze zákazů ze základních ochranných podmínek zvláště 
chráněného druhu rostliny chráněné dle § 49 zákona, a to ohroženého druhu koprník 
štětinolistý (Meum athamanticum) v souvislosti s realizací záměru „Větrná farma 
Chomutov III. etapa“ v dokumentaci označovaném rovněž jako „Větrný park Chomutov - III. 
etapa“. Výjimka se povoluje pro stavbu větrných elektráren a k nim přidružené infrastruktury 
(podzemní kabelové trasy elektronických komunikací a elektrického vedení, přístupové 
komunikace a manipulační plochy), které jsou ve střetu se zákonnou ochranou jmenovaného 
druhu ze zákazů sběru, vykopávání, poškozování, ničení a rušení ve vývoji; držení a 
dopravování. Stavba je umístěna na následujících pozemkových parcelách: 263, 264 a 491 
k. ú. Nová Víska u Domašína, 880/2, 880/3, 880/4, 880/5, 880/8, 882/1, 1074, 1078, 1119, 
1141, 1142 a 1144 k. ú. Volyně u Výsluní a 1787/6, 1787/7, 2167, 2171/1 a 2171/3 k. ú. 
Rusová. Přesné umístění staveb jednotlivých VTE je uvedeno v následující souhrnné 
tabulce: 
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VTE k.ú. p.p.č. x y z 

LH 1 Volyně u Výsluní 880/2 -823175,1 -989808,0 846 

LH 2 Volyně u Výsluní 882/1 -823067,6 -989411,1 841 

LH 3 Volyně u Výsluní 882/1 -823491,3 -989562,9 855 

LH 4 Volyně u Výsluní 882/1 -823914,9 -989714,8 869 

LH 9 Volyně u Výsluní 880/2 -822879,7 -989755,6 820 

LH 14 Volyně u Výsluní 880/2 -822860,4 -990054,9 820 

LH 18 Volyně u Výsluní 880/4 -824015,1 -990102,0 854 

RU 9 Volyně u Výsluní 880/4 -823591,5 -989950,2 868 

 

Výjimka se v souladu s § 56 odst. 3 povoluje za následujících podmínek: 

1. Při výkopových pracích bude minimalizován zábor kolem výkopu, vykopaný materiál 
bude použit zpět na zásyp. Do okolních porostů, v lokalitách s významnějším výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin a v jejich blízkosti nebude vjížděno žádnou technikou a 
nebudou zde zřizována zařízení staveniště ani deponie materiálů vyjma výkopové 
zeminy (a drnu), které budou používány zpět na zásyp. Jde o lokality B10, B11, B14 a 
B15 původního botanického průzkumu pro záměr Větrný park Chomutov (Ondráček, 
2003, součást dokumentace záměru pro posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, pod kódovým označením MZP028). 

2. Při úpravách stávajících polních cest bude možné rozšíření pouze na jednu stranu cesty 
tak, aby byly co nejméně narušeny stávají biotopy. Jednotlivé obslužné komunikace i 
manipulační plochy budou zbudovány ze zpevněného štěrku, bude použit přírodní 
materiál původem z posuzované oblasti, čímž bude zabráněno změnám v zastoupení 
půdních živin a pH půdy. 

3. Pro části stavby na p. p. č. 2167 k. ú. Rusová, p. p. č. 1141 a 1144 v k. ú. Volyně 
u Výsluní a v jejich bezprostředním okolí (do 20 m) bude zajištěn průběžný biologický 
dozor prostřednictvím odborně způsobilé osoby - botanika, který bude zaměřen na 
dodržování závazných podmínek pro provádění stavby, monitorování vlivů stavby na 
koprník štětinolistý a praktická doporučení k jejich minimalizaci. Záznamy o provádění 
odborného dozoru, jeho výsledcích a z nich vyplývajících opatřeních budou vedeny ve 
stavebním deníku. Dozor bude zahrnovat zejména kontrolu prostoru prací bezprostředně 
před jejich zahájením a další činnosti vyplývající z aktuální situace při výstavbě s cílem 
co nejvíce omezit negativní vlivy záměru. V době zralosti semen koprníku štětinolistého, 
provede v místech dotčených stavbou jejich sběr a následné vysetí na disturbované 
plochy po skončení prací. 

4. Po ukončení výstavby budou významně narušené plochy rekultivovány z důvodů 
prevence šíření ruderálních a invazních druhů. Použita bude bylino-travní směs 
původních krušnohorských druhů a semena koprníku sesbíraná dle předchozí podmínky. 
Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zjistit, zda se na 
výstavbou ovlivněných lokalitách nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin. V případě 
potvrzení jejich výskytu bude zajištěna jejich likvidace. 

5. Po ukončení provozu bude lokalita stavby rekultivována do původního stavu před 
realizací záměru, tzn., bude obnovena funkčnost povrchu terénu, a to nejpozději do 
jednoho roku od ukončení provozu každé jednotlivé elektrárny a k ní příslušné 
manipulační plochy. Základové konstrukce budou následně odstraněny v takovém 
rozsahu, aby bylo možno území rekultivovat a možnosti budoucího využití dotčených 
pozemků nebyly nijak omezeny. 

6. Termín zahájení prací spolu s časovým harmonogramem předpokládaného postupu 
prací a informací o osobě dozor provádějící budou předem písemně oznámeny orgánu 
ochrany přírody. 
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7. Výjimka se povoluje na dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2021. 

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: APB Plzeň a. s., Barvínková 582/8, 326 00  
Plzeň, IČ 27066410 

specifikace žádosti a doložené dokumentace k záměru: 

Spolu s žádostí byly doloženy zejména následující podklady: kopie „Aktualizace výskytu 
ZCHD druhů a jejich biotopů VTE Chomutov 2016 První část - původní III. etapa“, 3 str. - 
Mgr. Radim Kočvara, 22. 11. 2016; kopie vyjádření stavebního úřadu Magistrátu města 
Chomutova č. j. MMCH/20901/2016 ze dne 29. 2. 2016 - 1 str. s přílohou - „VPCH - III. 
ETAPA - ZÁKRES VTE DO ÚPD“ ze dne 9. 2. 2016, potvrzený stavebním úřadem 29. 2. 
2016 - 1 x A4 + 1 x A3; „Stručný popis stavby“ zhotovený žadatelem 16. 12. 2016, 44 str. a 
kopie dokumentu „Právní analýza posouzení převažujícího veřejného zájmu u záměru 
výstavby Větrného parku Chomutov“, 10 str. - JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph. D., 27. 6. 
2014. 

ODŮVODNĚNÍ 

K průběhu řízení: 

Dne 22. 12. 2016 podala právnická osoba APB Plzeň a. s. na úřad žádost o povolení výjimky 
dle § 56 zákona ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin (§ 49 zákona) pro druh 
koprník štětinolistý (Meum athamanticum). Tento druh se nachází v lokalitě záměru. Koprník 
štětinolistý není předmětem ochrany podle práva Evropských společenství ve smyslu 
ustanovení § 56 zákona, povolení je proto možné vydat při splnění podmínek daných větou 
první ustanovení § 56 odst. 1 zákona. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení 
ve věci. 

Zahájení řízení ve věci oznámil úřad všem účastníkům řízení opatřením 
s č. j. 116/ZPZ/2017-3, JID: 8276/2017/KUUK ze dne 16. 1. 2017. Všechny obeslané spolky 
se do řízení přihlásily. Vyjádření k řízení zaslaly spolky Ústecké šrouby, z. s. (20. 1. 2017 a 
2. 3. 2017) a Česká společnost ornitologická (10. 3. 2017), z dalších účastníků se k řízení 
vyjádřilo i město Výsluní (6. 2. 2017). V průběhu řízení žadatel doplnil žádost dne 9. 2. 2017. 
Správní orgán rovněž doplnil spis o podklady z jeho pohledu významné pro rozhodování a 
následně dne 27. 2. 2017 rozeslal oznámení o možnosti seznámení se spisovým materiálem 
dle § 36 odst. 3 správního řádu, čehož již nikdo nevyužil. Předmětem záměru je výstavba 
8 ks větrných elektráren VESTAS V90 - 2 MW (v dokumentaci označených jako LH1, LH2, 
LH3, LH4, LH9, LH14, LH18 a RU9) a k nim příslušejícího podzemního kabelového vedení 
elektrické energie, sdělovacích kabelů, příjezdových a obslužných komunikací a 
manipulačních ploch. Umístění záměru je zřejmé z doložené kopie části stanoviska 
Magistrátu města Chomutova č. j. MMCH/20901/2016 ze dne 29. 2. 2016, z jeho přílohy se 
zákresem záměru do katastrální mapy a „Stručného popisu stavby“. Část zákresu je 
zobrazena v příloze první tohoto rozhodnutí. Souřadnice středů pozic jednotlivých elektráren 
dle žádosti jsou uvedeny ve výroku. 

Žadatel odůvodnil veřejný zájem na záměru vyžadovaný ustanovením věty první § 56 odst. 1 
zákona. Poukazuje přitom na skutečnost, že výroba energie pomocí větrných elektráren 
neprodukuje skleníkové plyny a přispívá tím k ochraně klimatu bez spotřeby dalších zdrojů. 
Tento veřejný zájem na výrobě energie z obnovitelných zdrojů, potažmo z větru, lze podle 
něj dovodit i z politik České republiky a Evropského společenství, vyjádřených v řadě 
právních předpisů a veřejných koncepcí. V prvé řadě jmenuje zákon č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, který implementuje 
Směrnici evropského parlamentu a rady 2009/28/ES, o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES a 
ze kterých dále vychází dokument Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů. 
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Dalšími koncepčními dokumenty jmenovanými žadatelem na národní úrovni jsou Státní 
politika životního prostředí ČR a Státní energetická koncepce. Tyto dokumenty přitom do 
budoucna počítají s dalším rozvojem využívání energie z obnovitelných zdrojů v ČR nad 
rámec aktuálního stavu. 

Dále uvedl, že na záměr obdržel od Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodnutí o udělení 
státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny dle § 30a a násl. zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), přičemž odkázal na veřejně dostupnou evidenci 
vydaných rozhodnutí na stránkách ministerstva (http://www.mpo.cz/dokument124708.html). 
Rozhodnutí o udělení autorizace přitom považuje za významný projev souladu s cíli výše 
uvedených politik. 

K datu vydání tohoto rozhodnutí však nebyly žadatelem uvedená rozhodnutí MPO 
v odkazovaném seznamu uvedená ani je žadatel do spisu nedoložil, proto tento podpůrný 
argument nebral úřad v předmětném řízení v potaz. 

Žadatel dále odůvodňoval splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů podle § 56 odst. 
1 věty druhé a odst. 2 zákona, které se však na druh koprník štětinolistý nevztahují. Z této 
části odůvodnění je nicméně možné zohlednit jeho argumentaci, v níž dále rozvádí přínosy 
obnovitelných zdrojů energie. Uvádí například, že obnovitelné zdroje zajišťují na jednotku 
vyrobené energie větší počet pracovních míst a že má uzavřené smlouvy s obcemi zajišťující 
obcím příjmy do jejich rozpočtu. Z tohoto vyvozuje, že záměr je ve veřejném záměru 
sociálního charakteru s příznivými důsledky na životní prostředí. 

Následně žadatel odůvodňuje umístění záměru. Důvody pro umístění jsou dle žadatele 
zejména vhodné větrné podmínky, existence významnějších zájmů ochrany přírody v jiných 
územích se srovnatelným potenciálem větru (ale i jiných omezení jako je letový provoz, 
možnost vyvedení výkonu ad.) a současně nízkého dotčení předmětného druhu koprníku 
štětinolistého a v neposlední řadě i soulad s územním plánem obce. 

Uvádí, že záměr byl posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), v platném znění pod kódovým označením MZP028 - podmíněně souhlasné 
stanovisko MŽP vydané pod č. j. 4502d/ENV/710/05 ze dne 27. 5. 2005 (dále jen pod kódem 
záměru MZP028) s následnými změnami posouzenými pod kódovým označením záměru 
MZP424 - podmíněně souhlasný závěr zjišťovacího řízení vydaný pod č. j. 69819/ENV/13 ze 
dne 7. 10. 2013 ve znění opravného usnesení č. j. 82814/ENV/13 ze dne 19. 11. 2013 (dále 
jen pod kódovým označením MZP424) a navrhuje, aby úřad převzal dané podmínky do 
rozhodnutí a tyto se tak staly pro něj závaznými. I z tohoto posouzení záměru podle žadatele 
vyplývá jeho snaha minimalizovat vlivy na zvláště chráněné druhy.  

Závěrem žadatel uvádí, že realizací záměru nedojde k ohrožení populace druhu a tento bude 
i nadále v příznivém stavu z hlediska ochrany. 

Posledním bodem žádosti je návrh na vyloučení odkladného účinku případného odvolání, 
což žadatel odůvodňuje tím, že záměr již byl úřadem pravomocně povolen v roce 2010 na 
omezenou dobu, přičemž se však stav druhu významně nezměnil. Překážkou využití 
předchozího časově omezeného rozhodnutí je nedokončené navazující stavební řízení. 
Průtahy v řízeních žadatel považuje za možné příčiny újmy a nevylučuje spojitost 
s nesprávným úředním postupem. S ohledem na hrozící újmu proto žádá o vyloučení 
odkladného účinku odvolání.  

V průběhu řízení dále žadatel doplnil žádost o odkaz na rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu (rozsudek ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 - 46, www.nssoud.cz), který 
rozhodoval v obdobné věci, a to ve věci povolení výjimek z ochrany zvláště chráněných 
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druhů dle § 56 zákona pro provoz větrných elektráren. Žadatel navrhuje úřadu použít judikát 
podpůrně při rozhodování ve věci. 

Další podklady řízení: 

Při hodnocení věci vycházel úřad z žádosti a jejího doplnění a následujících podkladů: 

 Záměr větrný park Chomutov, Biologické hodnocení, Bejček a kol. 2004 - včetně 
podkladových průzkumů zejména botanického průzkumu - Ondráček 2003 (součást 
dokumentace EIA) se závěrečným stanoviskem vydaným Ministerstvem životního 
prostředí pod č. j. 4502d/ENV/710/05 ze dne 27. října 2005 (MZP028); 

 Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu 
tetřívka obecného, Bejček a kol. 2007;  

 Základní inventarizační přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci) pozemku 
pro stavbu VTE - Volyně - předběžná zpráva, 2008 (součást oznámení záměru VTE 
Volyně EIA ULK535) 

 Aktualizace biologického hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy 
opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů, Kočvara 2009;  

 Přehled výskytu potencionálně dotčených zvláště chráněných druhů a cenných lokalit 
– VTE Chomutov, Etapa III, Kočvara 2010; 

 Aktualizace posouzení dle změny výšky a umístění 29 VTE VF Křimov, Výsluní, 
Kryštofovy Hamry a Hora Svatého Šebestiána, Kočvara 2012 (součást oznámení EIA 
MZP424 se závěrem zjišťovacího řízení vydaným Ministerstvem životního prostředí 
pod č. j. 69819/ENV/13 ze dne 7. 10. 2013 ve znění opravného usnesení č. j. 
82814/ENV/13 ze dne 19. 11. 2013 (MZP424); 

 Větrná farma Kryštofovy Hamry a větrná farma Výsluní - Posouzení vlivu záměru na 
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí podle § 45i, zák. 
114/1992 Sb., v platném znění, Kuras 2010 a Větrná farma Kryštofovy Hamry a 
větrná farma Výsluní - Posudek na hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy 
NATURA 2000 dle § 45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění, Losík 2011 (součást 
dokumentace záměru ULK690); 

 Vyjádření k významu dotčení chřástala polního VTE Chomutov, Etapa III, Kočvara 
2012; 

 Farma větrných elektráren Kryštofovy Hamry - následný zoologický průzkum 2009 - 
2013, závěrečná zpráva č. 102/2014, Motl 2014; 

 Aktualizace výskytu ZCHD druhů a jejich biotopů VTE Chomutov 2016, První část - 
původní III. etapa“, Kočvara 2016 (součást žádosti); 

 Nálezová databáze ochrany přírody a monitoring tetřívka obecného z let 2005 - 2016, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; 

Správní orgán využil i vlastní znalosti území z další úřední činnosti zejména místní šetření 
v území částečně zaznamenaná např. pod č. j. 2349/ZPZ/2011/Růz-723 ze dne 7. 9. 2011 a 
368/ZPZ/2013-39 ze dne 26. 2. 2014. 
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K převaze veřejného zájmu na realizaci záměru: 

Lze konstatovat, že výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů včetně využití energie 
větru je v obecné rovině veřejným zájmem, neboť nahrazuje výrobu spojenou s emisemi 
škodlivin do ovzduší, včetně relativně významných emisí skleníkových plynů. Tento závěr je 
v souladu s předchozím rozhodováním úřadu v obdobných případech v minulosti. 

Obdobně rozhodl i Nejvyšší správní soud v kauze povolení výjimky ze škodlivého 
zasahování do přirozeného vývoje krkavce velkého provozem větrných elektráren na 
Jesenicku (2 As 207 / 2016 - 46). Soud mimo jiné uvedl, že: „V současné době … existuje 
rámcová většinová politická shoda vyjádřená nejrůznějšími politickými i legislativními akty na 
světové, evropské i národní úrovni, že výroba energie z obnovitelných zdrojů směřuje k vyšší 
míře ochrany životního prostředí, a že je proto v zájmu celé společnosti, aby byly za 
přiměřených podmínek uskutečňovány záměry tomuto přispívající.“ 

Úřad konstatuje, že výroba elektřiny za pomoci energie větru patří mezi obecně státem 
podporované záměry, což lze odvodit především ze zákona č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a doplňkově z dalších 
koncepčních dokumentů uváděných žadatelem, zejména Národního akčního plánu ČR pro 
energii z obnovitelných zdrojů. 

Zákon 165/2012 Sb. v ustanovení § 1 odst. 2 definuje svůj účel následovně: … v zájmu 
ochrany klimatu a ochrany životního prostředí a) podpořit využití obnovitelných zdrojů,… , 
b) zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů 
k dosažení stanovených cílů (s odkazem na Směrnici evropského parlamentu a rady 
2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném 
zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES), c) přispět k šetrnému využívání přírodních 
zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti a d) vytvořit podmínky pro naplnění 
závazného cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie 
v České republice při současném zohlednění zájmů zákazníků na minimalizaci dopadů 
podpory na ceny energií pro zákazníky v České republice. 

Konkrétní závazný cíl pro ČR vyplývající z citované směrnice je dosažení minimálně 13 % 
podílu energie obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice 
v roce 2020. Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů uvádí tento cíl ve 
vyšší hodnotě a to 15,3 %. Dle Národního akčního plánu by v roce 2020 měl celkový 
instalovaný výkon větrných elektráren odpovídat zhruba 525 MW, což by mělo představovat 
hrubou výrobu elektřiny v rozsahu 1050 GWh. 

Dle statistik zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 
(Obnovitelné zdroje energie v roce 2015) a Energetického regulačního úřadu (Roční zpráva 
o provozu ES ČR 2015) bylo větrnými elektrárnami v roce 2015 vyrobeno 573 GWh (hrubá 
výroba) při instalovaném výkonu 280,6 MW. Přitom podíl obnovitelných zdrojů energie na 
konečné spotřebě byl podle mezinárodní metodiky výpočtu zhruba 15 %. Je tedy zřejmé, že 
povinný cíl pro ČR daný směrnicí je splněn a národní cíl téměř splněn, ačkoli očekávaný 
podíl jednotlivých přispívajících obnovitelných zdrojů je jiný a v dokumentech je uveden vyšší 
předpoklad využití větrných elektráren. Ty jsou zhruba na polovičních hodnotách oproti 
údajům plánovaným Národním akčním plánem. 

Ačkoli tedy v obecné rovině existuje veřejný zájem na výrobě elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, je s ohledem na její již dosažený podíl ve vztahu k projednávanému záměru relativně 
malý a s ohledem na citované dokumenty není naléhavý.  

Soustředění tohoto veřejného zájmu právě do předmětného území, které je současně 
biotopem zvláště chráněného druhu koprníku štětinolistého, lze odůvodnit skutečností, že se 
jedná o území s relativně vysokou zásobou větrné energie a zároveň s relativně nízkým 
stupněm územní ochrany, která by umístění záměrů tohoto typu limitovala. Sousední oblasti 
v blízkém i v širším území se zdají být pro výstavbu méně vhodné až vyloučené, s daleko 
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významnějšími střety se zájmy ochrany přírody zdůrazněnými různými formami územní 
ochrany. 

K ovlivnění druhu koprník štětinolistý: 

Proti takto vymezenému veřejnému zájmu pak stojí zákonem chráněný zájem na ochraně 
koprníku štětinolistého, přičemž z pohledu platné právní úpravy nesmí být zejména ohrožen 
jeho příznivý stav z hlediska ochrany (§ 3 odst. 1 písm. t) zákona).  

Koprník štětinolistý je v Krušných horách hojným a běžným druhem a příznivý stav jeho 
populace není obecně aktuálně ohrožen. V dotčeném území nejsou záměrem ohroženy ani 
žádné jeho významnější výskyty či jeho biotopy s komplexně zachovalejší druhovou 
skladbou. 

Výstavba VTE a přidružené infrastruktury je spojena s přímým zničením biotopů a jedinců 
koprníku štětinolistého a teoretickým nepřímým ohrožením změnou stanovištních podmínek 
v okolí staveb včetně možných změn ve společenstvech ve spojení s invazemi či expanzemi 
jiných konkurenčně zdatnějších druhů umožněných následky stavebních zásahů. V místech 
stavebních záborů, manipulačních ploch a příjezdových komunikací dojde k úplnému a 
dlouhodobému odstranění biotopu druhu včetně v něm se vyskytujících jedinců. Oproti tomu 
tam, kde bude umístěn pouze výkop pro kabelová vedení, nedojde k natolik závažnému 
zásahu, a proto lze očekávat opětovný návrat druhu na disturbované plochy. 

Záměrem bude druh dotčen zejména na p. p. č. 1141 a 1144 v k. ú. Volyně u Výsluní. Jde 
o nezpevněné cesty, pod které má být umístěno kabelové vedení a cesty mají být z části 
rekonstruovány (7/R a 8/R). Druh se dále hojněji nalézá na p. p. č. 264 v k. ú. Nová Víska u 
Domašína a kolem polní cesty přibližně vedoucí na p. p. č. 2167 k. ú. Rusová, kde dojde 
k poškození části populace výkopem a s tím spojenou stavební činností. Velmi rozptýleně jej 
lze nalézt i v samotných plochách travních porostů, kde je umístěna hlavní část záměru, tedy 
stavby VTE, manipulačních ploch, příjezdových komunikací a kabelových vedení. Tyto luční 
porosty jsou však značně druhově ochuzené a pozměněné předchozím obhospodařováním 
v minulém století. Nejvýznamnější a velmi početné populace druhu v oblasti se nalézají 
mimo stavbu, a to na plochách B12, B13 a B14 (dle botanické části biologického hodnocení 
MZP028 - Ondráček 2003) a podél hlavní komunikace Výsluní – Vejprty zejména na p. p. č. 
881/2 a 887 v k. ú. Volyně u Výsluní, nebo jí budou dotčeny pouze v malé míře - B10, B11 a 
B15. 

Druh koprník štětinolistý je v oblasti hojně rozšířen a vzhledem ke svým vlastnostem jsou 
jeho populace vitální. Realizace záměru zcela jednoznačně významně neovlivní populace 
druhu. Naopak je možné uvažovat, že vytvořením nových cest by mohlo v delším časovém 
horizontu dojít i k vytvoření nových vhodných stanovišť pro tento druh v jejich vegetačních 
lemech, které druh v oblasti hojně obsazuje a mohou přispět i k jeho šíření. 

Závěr:  

S ohledem na velmi nízké ovlivnění druhu dospěl správní orgán k závěru, že v tomto 
konkrétním případě zájem na realizaci záměru převažuje nad zájmem na jeho ochraně. Za 
významné byly považovány i dočasnost záměru (omezená životnost) a tím i zachování 
možnosti obnovy stanovišť koprníku, a vitalita a životní strategie koprníku štětinolistého, 
umožňující mu rovněž znovu osídlení stavbou narušených či v budoucnu zcela 
revitalizovaných stanovišť. Tento závěr je v souladu i se závěry obdobných řízení vedených 
úřadem v minulosti. 

Úřad dále nevyhověl žadateli ve věci návrhu na vyloučení odkladného účinku případného 
odvolání, neboť nedoložil, že by při jeho zachování hrozila některému z účastníků vážná 
újma. Újmu způsobenou případně nesprávným úředním postupem v jakémkoliv navazujícím 
řízení lze principiálně odvrátit pouze v tomto řízení, a to dodržováním předepsaných 
procesních postupů, případně včasnou nápravou vzniklých procesních vad. Přerušení 
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navazujícího řízení není a priori nesprávným úředním postupem a nemůže z tohoto titulu 
samo o sobě způsobit účastníkovi újmu. 

Odůvodnění vedlejších ustanovení výroku: 

Jako zmírňující opatření žadatel navrhl převzít podmínky stanoviska o hodnocení vlivu 
záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), v platném znění. Z těchto podmínek úřad do rozhodnutí zapracoval pouze ty, 
u nichž lze předpokládat souvislost s předmětem řízení, tedy koprníkem štětinolistým. 
Konkrétně jde o část podmínky A. I. 15., A. II. 1., A. II. 2., A. II. 4., A. II. 7. a A. III. 6. 
z procesu EIA označeného MZP028, závěrečné stanovisko vydané Ministerstvem životního 
prostředí pod č. j. 4502d/ENV/710/05 ze dne 27. října 2005 a podmínky 6, 37, 40, 49, 50, 51, 
62, 63, 64, 65, 76, 77, 78 ze závěru zjišťovacího řízení z procesu EIA označeného MZP424 
vydané Ministerstvem životního prostředí pod č. j. 69819/ENV/13 ze dne 7. 10. 2013 ve 
znění opravného usnesení č. j. 82814/ENV/13 ze dne 19. 11. 2013. Podmínky byly upraveny 
a upřesněny ve vztahu k řízení a jejich cílem je minimalizace negativního vlivu realizace 
stavby.  

První dvě podmínky omezují provádění stavby v nevhodných místech. U nejcitlivějších území 
byla stanovena povinnost přítomnosti biologického dozoru. Odborný dozor by pak měl zajistit 
podrobný průzkum staveniště a sběr semen s jejich následným výsevem zpět na narušená 
místa po ukončení stavby. Podmínka čtvrtá reaguje na možnost výskytu konkurenčně silných 
invazních druhů a stanovuje povinnost jejich monitorování a likvidace. Pátá podmínka se 
vztahuje k deklarované dočasnosti stavby a povinnosti stavbu po ukončení jejího provozu 
odstranit a umožnit následné využívání pozemků k původnímu účelu. Podmínka šestá pak 
umožní orgánu ochrany přírody přímou kontrolu plnění podmínek rozhodnutí.  

Žadatel dále požádal o povolení výjimky do konce roku 2041. S ohledem na charakter 
zásahu, který bude primárně jednorázovým zásahem stavebního charakteru, neshledal úřad 
povolení výjimek na tak dlouhou dobu důvodným, neboť po ukončení výstavby a případných 
rekultivačních prací již nebude za běžného provozu stavby docházet k porušování ochrany 
druhu. Proto úřad omezil platnost povolení pouze na dobu následujících zhruba pěti let, 
kterou lze považovat za dostatečnou pro dokončení navazujících správních řízení i realizaci 
samotné stavby. 

Vypořádání námitek účastníků řízení: 

Spolek Ústecké šrouby ve svém prvním vyjádření k záměru upozornil, že pokud by byl 
vyloučen odkladný účinek odvolání, vznikla by spolku nemajetková újma, neboť jsou 
spolkem, jehož předmětem zájmu je mimo jiné i ochrana přírody a krajiny. Sdělil, že tuto 
újmu již opakovaně spolku přiznal i Krajský soud v Ústí nad Labem při přiznání odkladného 
účinku žalob. Proto vyjádřil názor, že vyloučení odkladného účinku dle § 85 odst. 2 písm. c) 
není možné. 

Jelikož toto odůvodnění újmy nepovažoval úřad za dostatečné, vyzval spolek k doplnění 
o konkrétní uvedení nemajetkové újmy a konkrétních důvodů jejího vzniku v předmětném 
případě. 

Spolek k tomu následně doplnil odkaz na rozhodnutí soudu (Krajský soud v Ústí nad Labem, 
rozhodnutí č. j. 15A 136/2016-39 ze dne 4. 10. 2016), které do řízení nedoložil, pouze 
ocitoval část odůvodnění, ve kterém soud (s odkazem na § 73 odst. 2 zákona č. 150/2002 
Sb., soudní řád správní) konstatuje, že spolku, jehož zájmem je ochrana přírody, hrozí 
realizací rozhodnutí o povolení kácení dřevin nemajetková újma. Přeneseně tedy spolek 
dovozuje vznik obdobné újmy. Dále spolek dovozuje, že při vyloučení odkladného účinku by 
případné zrušení rozhodnutí odvolacím orgánem nemělo žádné důsledky na ochranu zvláště 
chráněného druhu, neboť ten by již byl stavbou poškozen. 
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Úřad odkladný účinek nevyloučil. Přesto má za to, že námitky spolku nejsou důvodné, a to 
zejména proto, že požadavek na vyloučení odkladného účinku nebyl odůvodněn potřebou 
žadatele zahájit bez prodlení realizaci stavby, ale potřebou pokračovat bezprostředně 
v přerušeném územním řízení a zkrátit tak čas potřebný pro její veřejnoprávní projednání.   

Dále spolek uvádí, že pokud jsou s ohledem na časový odstup závěry procesů EIA 
aplikovatelné, je nezbytné, aby projekt splňoval všechny podmínky z těchto posouzení 
vyplývající. Požaduje doplnit spis o starší průzkumy a podklady, které má žadatel k dispozici 
a z nichž žádost vychází, některé i jmenuje. Použité technologie větrných elektráren 
považuje za zastaralé, upozorňuje na chybějící pozitivní „externality“, jakými je vytvoření 
pracovních míst, které byly součástí původního posuzovaného záměru. Požaduje posouzení 
ovlivnění ÚSES, krajinného rázu, záboru PUPFL a ZPF ve vztahu k posuzování veřejného 
zájmu. Dále doporučuje s ohledem na časový odstup znovu posoudit vliv na tetřívka 
obecného. Spolek nepovažuje stavbu za stavbu ve veřejném zájmu s ohledem na nezajištění 
stavby před účinky poddolování. 

Dále spolek požaduje doplnění o zákres kabelových tras v lesních porostech s doplněním 
popisu jejich realizace a způsobu udržování s odkazem na str. 22 Stručného popisu stavby a 
doplnění souhrnné technické zprávy. 

Dále uvádí, že realizace záměru bude spojena se vznikem značného množství škodlivin, což 
snižuje veřejný zájem na jeho realizaci, odkazuje na Úmluvu o biologické rozmanitosti, 
k čemuž připojuje úvahu o nezbytnosti posuzování vlivu nejen na úrovni druhové, ale i na 
úrovni i zachování vnitrodruhové genetické variability v rámci každého druhu. 

Upozorňuje na závěry Ekosystémového hodnocení milénia a na Strategii ochrany biologické 
rozmanitosti České republiky 2016 - 2025, dosažení cíle na národní úrovni ve výši podílu 
energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v ČR pro rok 2020 a na to, že ČR 
patří ke třem největším vývozcům elektřiny v EU. 

Úřad tyto námitky vyhodnotil jako nedůvodné. Ve spise jsou dostatečné podklady pro 
rozhodnutí ve věci. Kromě žádosti se jedná o průzkumy doložené žadatelem do předchozích 
řízení vedených úřadem nebo o podklady zpracované v rámci posuzování vlivů na životní 
prostředí. Závěry průzkumů, které nebyly součástí posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí, a veřejnost včetně spolku se s nimi v minulosti nemohla seznámit, jsou součástí 
spisu. Podklady z procesů EIA nebyly do spisu doplněny, neboť se s nimi mohl spolek 
seznámit v rámci těchto procedur, či jsou přímo veřejně přístupné. Mnohé z podkladů, na 
které spolek odkazuje, jsou navíc pro hodnocení věci bez významu (vlivy záměru na krajinný 
ráz, územní systém ekologické stability, půdní fond).  

Mimo rámec řízení je i posuzování stavby z pohledu existence poddolovaných území, údržby 
lesních cest či dotčení lesních porostů. K tomu lze dále uvést, že kabelová vedení prochází 
lesním porostem pouze severně od silnice č. 223 pozemkovou parcelou 1141 k. ú. Volyně 
u Výsluní úsekem do 100 m délky. 

S ohledem na celkovou početnost populací koprníku štětinolistého v Krušných horách, ale i 
v blízkém okolí stavby, lze v souvislosti se záměrem vyloučit i teoretické riziko snížení 
genetické diverzity místní populace. 

Obecné závěry dokumentů Ekosystémové hodnocení milénia a Strategie ochrany biologické 
rozmanitosti České republiky 2016 – 2025 nejsou pro hodnocení vlivu záměru na druh 
koprník štětinolistý relevantní. Záměrem dotčené biotopy jsou převážně sekundárního 
charakteru (např. dominantní výskyty koprníku podél cest, v minulosti intenzivně využívané 
travní porosty dnes silně druhově ochuzené téměř bez přítomnosti typických druhů zdejších 
původních luk) zatímco zachovalejší biotopy jsou převážně mimo záměr. Principy využívání 
obnovitelných zdrojů směřují zejména proti klimatické změně, nadužívání zdrojů a 
znečištění. Výstavba VTE je proces relativně snadno vratný oproti například jen obtížně 
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napravitelným změnám způsobeným minulým ale i současným špatným obhospodařováním 
luk či lesů, které měli a mají v této oblasti na biodiverzitu druhů zcela zásadní vliv. Proto ani 
odkazy na oba uvedené dokumenty neshledává úřad důvodnými. 

Město Výsluní upozorňuje na nesoulad staveb s územním plánem obce, kdy VTE LH18, 
RU9, LH1, LH14 a LH2 „vyčnívají z vymezených ploch zastavitelného území pro VTE“, čímž 
se dle obce dostávají do rozporu s územním plánem. Ve vyjádření uvádí další konkrétní 
rozpory, a to že VTE LH14 není dostatečně vzdálena od sídla Výsluní (ÚP požaduje 
minimálně 750 m); LH4 nerespektuje poddolované území; celková výška VTE přesahuje 
mezních 135 m. Dále uvádí, že město Výsluní nemá aktuálně žádnou platnou smlouvu 
s žadatelem a že postavení 27 VTE v okolních obcích nepřineslo žádné nové pracovní místo 
pro jejich obyvatele. 

Pro posouzení souladu stavby s územně plánovací dokumentací není úřad příslušným 
orgánem. Přesto požaduje v obdobných případech potvrzení souladu stavby VTE s územním 
plánem od stavebního úřadu. Součástí předmětné žádosti je kopie vyjádření Magistrátu 
města Chomutova, jako příslušného stavebního úřadu (viz výše), ve kterém tento konstatuje: 
„…předmětné stavby jsou umístěny ve vymezených plochách pro jejich výstavbu…“. Jelikož 
od doby vydání tohoto vyjádření nedošlo ke změnám v ÚP města Výsluní, úřad má za to, že 
v daném případě je podmínka souladu s územně plánovací dokumentací splněna. Výška 
tubusu navrhovaných větrných elektráren je 80 m, což při průměru rotoru 90 m znamená 
celkovou výšku 125 m. Tato data jsou uvedena v příloze žádosti „Stručný popis stavby“. 
Další námitky je nezbytné posoudit v rámci stavebního řízení na podkladě vyjádření 
příslušných úřadů. 

Česká společnost ornitologická zejména rozporuje věrohodnost podkladových biologických 
průzkumů. Podle společnosti dojde záměrem k ovlivnění ještěrky živorodé výstavbou 
příjezdových cest s ohledem na zásah do biotopů druhu, tetřívka obecného rušením 
stavbami VTE LH2, LH3 a LH4 z důvodů blízkých výskytů (500 - 600 m), z obdobného 
důvodu i rušení chřástala polního a křepelky polní. Dále uvádí možné ovlivnění druhových 
skupin, jako jsou dravci, vrubozobí, čápi ad., kteří využívají letový koridor od Přísečnické 
přehrady. Za zásadní považují rozpor staveb LH2, LH3 a LH4 se zákonnou ochranou druhů 
včetně tetřívka obecného, který je předmětem ochrany ptačí oblasti Novodomské rašeliniště 
- Kovářská.  

Námitky spolku vycházejí z hodnocení dokumentu „Aktualizace výskytu ZCHD druhů a jejich 
biotopů VTE Chomutov 2016 První část - původní III. etapa“. To však není jediný podklad pro 
rozhodování ve věci. Sám o sobě by byl tento podklad pro hodnocení věci neúplný. Spolu 
s dalšími výše uvedenými průzkumy jej však lze považovat za dostatečný pro posouzení věci 
z pohledu vlivu na koprník štětinolistý i zhodnocení závažnosti možného vlivu na další druhy. 
Přitom je třeba uvést, že spolek žádné nové konkrétní důkazy či uvedení vlastních 
konkrétních pozorování nepředložil. 

K námitce nezahrnutí dalších druhů je nezbytné v první řadě uvést, že po procesní stránce je 
řízení o povolení výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů řízením návrhovým, kde 
s žádostí disponuje výhradně žadatel.  

Na druhou stranu je nezbytné, aby správní orgán v případě pochybností či existence důkazu 
o negativním ovlivnění i dalších zvláště chráněných druhů, pro něž nebylo povolení výjimky 
projednáno, na toto upozornil jako na překážku pro realizaci záměru. 

V případě spolkem namítaných druhů zhodnotil úřad dostupné podklady a dospěl k závěru, 
že kolizi záměru se zákonnými zákazy u některých z nich nelze vyloučit. 

Druhy křepelka polní a chřástal polní patří mezi stěhovavé, v oblasti obecně rozšířené druhy 
vázané rozmnožováním na běžné travní porosty. Je zřejmé, že jejich přítomnost a úspěšnost 
rozmnožování je významně odvislá od způsobu obhospodařování, zejména termínu seče. 
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V oblasti jsou louky sečeny zpravidla v době pro tyto druhy nevhodné, kdy není dostatečně 
dokončen vývoj mláďat, což by v případě jejich hnízdění v sečené ploše mělo významné 
negativní důsledky pro jejich přežívání. Hnízdním biotopem druhu chřástal polní a křepelka 
polní tak jsou primárně luční společenstva splňující požadavky druhu (tedy hustota zápoje, 
dostupnost potravy, vlhkostní poměry ad.) a zároveň neobhospodařovaná či kosená 
v pozdně letním termínu. Jen obtížně za ně lze považovat luční plochy kosené například 
v červnu. Naopak vhodným obhospodařováním lze při příznivém stavu vývoje druhu docílit 
jeho rozšíření i na dosud neobsazené plochy.  

V prostoru záměru nejsou vymezeny zemědělské dotační tituly na podporu těchto druhů. 
Vymezení půdních bloků s podporou chřástala polního v blízkém okolí přitom předcházelo 
podrobné mapování jeho výskytu Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a je dominantně 
odvislé od něj (částečně byly v oblasti navrhovány i plochy ze znalostí dostupných úřadu i 
České společnosti ornitologické). Ani data AOPK ČR dostupná úřadu v nálezové databázi 
tyto druhy z místa záměru neuvádí. Nejblíže byl chřástal pozorován zhruba 350 m severně 
od VTE LH2, a to v roce 2005, mezi 500 - 1000 m jsou pak v nálezové databázi další čtyři 
pozorování z roku 2005, 2 x 2011 a 2013 (zhruba 300 m od stávající VTE Farmy větrných 
elektráren Kryštofovy Hamry). Jediné aktuální doložené nálezy z prostoru blízkého okolí 
navrhovaných staveb VTE uvádí žadatel. Tyto jsou však odborně způsobilou osobou (vyjma 
výskytu z roku 2009) hodnoceny jako nahodilé a ojedinělé bez předpokladu zahnízdění. 
Hnízdění ani stálá přítomnost nebyla prokázána ani u jednoho druhu. 

Pro úplnost lze uvést, že se v dané oblasti resp. širším okolí záměru, na základě výše 
uvedených podkladů, vyskytují i další zvláště chráněné druhy. Jde o plavuníky, prhu arniku, 
ropuchu obecnou, ještěrku živorodou, zmiji obecnou, bekasinu otavní, bramborníčka 
hnědého, sluku lesní, ťuhýka obecného, netopýra ušatého a netopýra hvízdavého. Ani u 
těchto druhů však není doložen přímý střet se záměrem ani aktuálně neexistuje jeho 
odůvodněný předpoklad. Všechny tyto druhy se vyskytují v dostatečných vzdálenostech od 
záměru nebo se porušení jejich zákonné ochrany nepředpokládá s ohledem na jejich 
bionomii. 

Potenciálně nejvýznamnější rizika záměru lze spatřovat u tetřívka obecného, a to zejména 
s ohledem na jeho nepříznivý stav z hlediska ochrany. Obecně převládajícím názorem je 
existence silného ovlivnění do 500 m od VTE. Nelze však apriori vyloučit ani ovlivnění 
v podobě rušení na větší vzdálenosti. To připouští i posuzovatel záměru dle § 45i zákona, 
který ve vzdálenosti 500 - 1000 m definuje plochu s nízkým ovlivněním (Kuras 2012 - 
součást MZP424). 

Stavby VTE LH2 a LH3 jsou méně než 500 m od ploch vymezených studií Bejček a kol. 
2007, které jsou hodnoceny jako klíčové pro tetřívka obecného - plochy A a jsou přímo 
umístěny v plochách B, tedy plochách rovněž významných pro možný budoucí vývoj 
populace druhu. 

Při hodnocení významnosti vlivu lze přihlédnout k předchozím expertním stanoviskům Bejček 
a kol. (2004), jejichž závěry jsou odraženy v podmínkách závěrečného stanoviska EIA 
MZP028 v podobě posunu umístění navrhovaných VTE směrem dále od ptačí oblasti; Kuras 
(2012, MZP424), kde se autor vyjadřoval k dílčím změnám v umístění a změně výšky VTE a 
přiměřeně i Kuras (2010) a k němu oponentní Losík (2011), kde byly posuzovány jiné, 
nicméně záměru blízké stavby. Dále lze přihlédnout k tomu, že místa dosavadních 
pozorování tetřívka jsou většinou od navrhovaných VTE oddělena lesními porosty, které by 
vliv vizuálního i hlukového rušení zmírnily. Relativní významnost vlivu dále zmenšuje 
přítomnost rušné komunikace. Tyto faktory vedou k závěru, že vliv nebude významný 
z pohledu celkové populace druhu, přesto ale může mít vliv na místní „subpopulaci“ resp. 
jedince v místě žijící, kteří budou mít snahu využívat přednostně vzdálenější plochy od VTE. 

Jelikož je tetřívek obecný závislý na omezeně dostupném vhodném biotopu a využívání 
přilehlého území tímto druhem je opakovaně potvrzováno, s přihlédnutím k faktu 
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nepříznivého stavu druhu z hlediska ochrany dále se zhoršujícím poklesem početnosti místní 
populace, při nutnosti chránit každého jedince druhu lze s přihlédnutím k principu předběžné 
opatrnosti považovat za možné porušení jeho zákonné ochrany i negativní ovlivnění 
omezeným rušením, které proto podléhá předchozímu povolení výjimek dle § 56 zákona. 

Upozorňujeme proto žadatele, že otázka ochrany zvláště chráněného druhu tetřívek 
obecný není u staveb LH2, LH3 a LH4 dostatečně vyjasněna. Existence důvodných 
pochybností o souladu záměru se zákonnými zákazy u tohoto druhu je dle názoru 
orgánu ochrany přírody překážkou pro realizaci záměru a je nezbytné tuto otázku 
veřejnoprávně projednat před realizací záměru, a to v řízení o povolení výjimky ze 
zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona. 

Úřad po prostudování dostupných podkladů konstatuje, že při dodržení podmínek rozhodnutí 
realizace záměru významně nepoškodí populace zvláště chráněného druhu koprník 
štětinolistý v oblasti. Dospěl k závěru, že dopad záměru přímo ani nepřímo neohrozí 
uvedený druh způsobem, který by vedl k jeho zániku či ohrožení populace a ekosystému, 
jehož je součástí, a že je tak naplněno ustanovení § 56 zákona, podle něhož je možné udělit 
výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin chráněných dle § 49 
zákona, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, a výjimku za 
stanovení výše uvedených podmínek povolil. Nedodržení stanovených podmínek může být 
důvodem ke zrušení či změně rozhodnutí podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona. 

POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve 
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Za počátek lhůty se 
považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.  

 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
 
 
Rozdělovník 

Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:  
AREA group s. r. o., Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň 

Účastníkům řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu: 
město Výsluní, Výsluní 14, 431 83 Výsluní 
obec Domašín, Louchov, 20, 431 51  Klášterec nad Ohří 
obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty 
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 
Krušno z. s., Výsluní 147, 431 83 Výsluní 
Meluzína, Rohová 613/12, 165 00 Praha 
Přátelé přírody Krušných hor, z. s., Wiesenthalova 1034/6, 155 00 Praha 
Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem 

vlastní
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Příloha 1. k rozhodnutí (JID: 54426/2017/KUUK) kopie zákresu části záměru do katastrální mapy 
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